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AVISO DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2015 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015 

 

OBJETO: Contratação de Agência de Propaganda para prestar serviços de 

publicidade à Câmara de Vereadores de Navegantes-SC. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MELHOR TÉCNICA e PREÇO. 

REGIMENTO: Art. 37, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

além das disposições específicas contidas na Lei Federal n.º 4.680 de 18 de 

junho de 1965, Decreto Federal nº 57.690 de 01 de fevereiro de 1966, com as 

alterações do Decreto n.º 2.262 de 26 de junho de 1997, Código de Ética dos 

Profissionais de Propaganda e suas alterações,Lei Federal 12.232, de 29 de 

abril de 2010 e Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

ABERTURA DA SESSÃO: às 10 (dez) horas do dia 20 (vinte) de abrilde 2015, 

no Plenário da Câmara de Vereadoresde Navegantes, sito à Rua Ezequiel 

Antero Rocha, n° 315, Centro, Cidade de Navegantes. 

VALOR ESTIMADO/MÁXIMO TOTAL: AtéR$150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais). 

INFORMAÇÕES: Pessoalmente, no endereço acima ou pelo telefone (47) 

3342-1818. 

LEITURA E/OU RETIRADA DO EDITAL: no endereço acima citado, em dias 

úteis, das 07h às 13h falar com VilsemarOlimpio Duarte (Presidente da 

Comissão de Licitação), ou através do site www.cvnavegantes.sc.gov.br 

 

Navegantes, 13 de março de 2015. 

 

 

NORMA ESPINDOLA 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE NAVEGANTES  
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Processo Licitatório nº 002/2015 

Tomada de Preços nº 001/2015 

 

A CÂMARA DE VEREADORESDE NAVEGANTES, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2015, na 

forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações, e consoante as 

condições instituídas neste instrumento licitatório, torna público a realização de 

licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”, do tipo “MELHORTÉCNICA 

E PREÇO” os serviços serão realizados na forma de execução indireta, sob o 

regime da Lei nº 12.232, de 29.04.2010, e mediante a aplicação, de forma 

complementar, das Leis nº 4.680 de 18.06.1965 e nº 8.666 de 21.06.1993 e 

modificações posteriores, objetivando a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, segundo disposições da legislação vigente, 

em especial o artigo 37, parágrafo 1O, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, além das disposições específicas contidas na Lei Federal n.º 4.680 

de 18 de junho de 1965, Decreto Federal nº 57.690 de 01 de fevereiro de 1966, 

com as alterações do Decreto n.º 2.262 de 26 de junho de 1997, Código de 

Ética dos Profissionais de Propaganda e suas alterações,Lei Federal 12.232, 

de 29 de abril de 2010 e Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

I - DO OBJETO 

1. A presente Tomada de Preços nº 01/2015tem por objeto a contratação de 

Agência de Propaganda para prestar serviços de publicidade à Câmara de 

Vereadoresde Navegantes, doravante denominada Câmara de Vereadoresde 

Navegantes ou Contratante, conforme descrito no Anexo 1. 

2. Modalidade: Tomada de Preços. 

3.Tipo de Licitação: Melhor Técnica e Preço. 

4. Prazo para início do fornecimento: Imediato, a contar da assinatura do 

contrato. 

5. Local, data e horário para recebimento e protocolo da documentação 

exigida para cadastramento no cadastro de fornecedores da Câmara Municipal: 
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5.1. Local: Câmara de Vereadoresde Navegantes – Na recepção é feito o 

Protocolo sito à Rua Ezequiel Antero Rocha, n° 315, Centro – Navegantes/SC. 

5.2. Data: Até o dia 20 de março de 2015. 

5.3. Horário: Até as10 horas. 

5.4. A lista de documentos para cadastro com o objetivo de obter o certificado 

do registro cadastral do fornecedor na Câmara Municipal, consta no Anexo XI 

do presente edital.  

5.4. Local, data e horário para recebimento e protocolo dos envelopes e 

realização da Sessão Pública da Tomada de Preços: 

5.5. Local: Câmara de Vereadoresde Navegantes – Na recepção é feito o 

Protocolo sito à Rua Ezequiel Antero Rocha, n° 315, Centro – Navegantes/SC. 

5.6. Data: Até o dia 20 de abril de 2015 

5.7. Horário: Até as10 horas 

II – VIGÊNCIA CONTRATUAL  

2. Os serviços serão prestados de forma continuada, sendo o prazo de vigência 

do contrato, contado de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015, podendo 

ser prorrogado mediante termo aditivo entre as partes,nos termos inciso II, do 

art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

III – ORÇAMENTO/DOTAÇÃO  

3.1. Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.88.00.00.00 – Serviços de Publicidade e 

Propaganda. 
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3.2. A soma das despesas com o contrato resultante da licitação Tomada de 

Preços n° 01/2015está estimada em até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais). 

3.3. A Câmara de Vereadores de Navegantes se reserva o direito de, a seu 

juízo, utilizar ou não a totalidade da verba indicada no item 3.2. 

3.3 - O valor estimado deste contrato é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais). 

IV - RETIRADA DO EDITAL E FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1. A retirada do Edital poderá ser feita naCâmara de Vereadoresde 

Navegantes, com sede na Rua Ezequiel Antero Rocha, n° 315, Centro – 

Navegantes/SC, setor de contabilidadeonde poderá ser adquirido no horário, 

das 07 às 13 horas, até a véspera da data designada para apresentação dos 

envelopes de Habilitação e Propostas Técnica e de Preços, ou ainda, no sítio 

eletrônico da Câmara de Vereadoresde Navegantes: 

www.cvnavegantes.sc.gov.br. 

4.2. Quaisquer esclarecimentos adicionais deste Edital deverão ser feitos por 
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escrito e endereçados à Câmara de Vereadoresde Navegantes, protocolados, 

sito à Rua Ezequiel Antero Rocha, n° 315, Centro – Navegantes/SC, - CEP: 

88.375 -000, em dias úteis, das 07h às 13h, os quais serão respondidos pela 

Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por 

escrito e as informais poderão ser feitas pelo fone: (47) 3342-1818, sendo que 

estes esclarecimentos adicionais não serão considerados como motivo para 

qualquer prorrogação das datas estabelecidas neste Edital. 

4.3. As Licitantes não devem utilizar, em eventual pedido de esclarecimento, 

termos que possam propiciar, quando do julgamento da via não identificada do 

Plano de Comunicação Publicitária - INVÓLUCRO Nº 1, a identificação da sua 

PROPOSTA perante a Subcomissão Técnica. 

4.4. Os questionamentos serão respondidos diretamente no endereço do site 

da Câmara de Vereadoresde Navegantes indicado no item 4.2, sem indicar o 

nome da consulente e de seu representante. 

4.5. As Licitantes deverão acessar assiduamente o referido endereço para 

tomarem conhecimento das perguntas e respostas e manterem-se 

atualizadas sobre esclarecimentos referentes a este Edital. 

4.6. Eventuais alterações do Edital serão disponibilizadas no site 

www.cvnavegantes.sc.gov.br e no Quadro de Avisos do Poder Legislativo de 

Navegantes, observado o disposto no artigo 21, § 4.º, da Lei Federal n. 

8.666/93. 

V - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  

5.1.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por 

irregularidade na aplicação das Leis Federais ns. 12.232/2010 e 8.666/93, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

5.2. As impugnações ao Edital deverão ser formalizadas e protocoladas junto 

ao Protocolo da Câmara de Vereadores, no endereço e horário constante do 

item 4.1 deste Edital e seu encaminhamento dar-se-á por intermédio do setor 

de compras da Câmara de Vereadores, sem prejuízo da faculdade prevista no 
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art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

5.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a Licitante que 

não aponte, até 02 (dois) dias úteis antes da data do recebimento das 

Propostas Técnica e de Preços, falhas ou irregularidades que o viciariam. Não 

terá efeito de recurso a comunicação efetuada fora deste prazo. 

5.4. Os recursos contra as decisões referentes à classificação ou 

desclassificação das propostas e/ou a habilitação ou inabilitação das Licitantes 

deverão ser formalizados, nofinaldaaudiênciapública,comregistro em ata da 

síntese das suas razões e contrarrazões, e protocolados no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis. Suas razões deverão ser encaminhadas na forma impressa e 

eletrônica ao endereço físico constante da folha de rosto, por meio da 

Comissão de Licitação, e, para o seguinte correio eletrônico: 

licitacaocamaranvg@gmail.com. 

5.5. Caso haja interposição de recurso, este será comunicado às demais 

Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A 

comunicação será realizada por intermédio de publicação no site da Câmara de 

Vereadores de Navegantes, e, encaminhamento de mensagem eletrônica para 

demais licitantes. 

5.6. Os prazos previstos nos itens 5.4 e 5.5 serão contados a partir do primeiro 

dia útil subsequente ao da intimação do ato ou da lavratura da ata, se for o 

caso. 

5.7. O prazo para interposição de recurso será contado a partir do primeiro dia 

útil subsequente ao da intimação do ato. 

5.8. Após a divulgação do resultado da análise das Propostas Técnicas, 

durante o prazo previsto para a interposição de recursos e/ou impugnações aos 

recursos, estará automaticamente franqueada vista dos autos do processo às 

Licitantes, no horário de 07h às 13h, em dias úteis, no endereço indicado no 

item 4.1. 

5.9. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora 

do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 

não identificado no processo para responder pela Licitante. 
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5.10. Os recursos das decisões referentes ao julgamento de Propostas 

Técnicas, Propostas de Preços, e à Habilitação ou Inabilitação terão efeito 

suspensivo, podendo a Comissão de Licitação, motivadamente e se houver 

interesse para o CONTRATANTE, atribuir efeito suspensivo aos recursos 

interpostos contra outras decisões. 

5.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto a 

Licitante mais bem-classificada quanto às Propostas Técnicas e de Preços e 

que atenderem a todas as disposições deste Edital e homologará o 

procedimento licitatório. 

VI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  

6.1. Os documentos da Proposta Técnica relacionados no Anexo 2, Proposta 

de Preços - Anexo 4 e Habilitação - Anexo 6 deste Edital deverão ser 

acondicionados em invólucros distintos conforme a seguir: 

INVÓLUCRO Nº 1  

6.2. O INVÓLUCRO Nº 1 deverá conter a via não identificada do Plano de 

Comunicação Publicitária, composto do Raciocínio Básico, Estratégia de 

Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

6.3. Somente será aceita pela Comissão de Licitação a via não identificada do 

Plano de Comunicação Publicitária no INVÓLUCRO Nº 1 fornecido pela 

Câmara de Vereadoresde Navegantes e a pedido da Licitante. 

6.4. O INVÓLUCRO Nº 1 será padronizado e fornecido previamente pela 

Câmara sem nenhum tipo de identificação na parte externa, para preservar, até 

a abertura do INVÓLUCRO Nº 2, o sigilo quanto à autoria do Plano de 

Comunicação Publicitária. 

6.5. O INVÓLUCRO Nº 1 deverá ser retirado no Departamento de 

Contabilidade da Câmara de Vereadoresmediante recibo identificado, no 

endereço e horários indicado no item 4.1. 

6.6. O INVÓLUCRO Nº 1 deverá estar sem rubrica no fechamento ou em 
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qualquer local. 

6.7. Para preservar o sigilo quanto à autoria do Plano de Comunicação 

Publicitária a Comissão de Licitação não receberá o INVÓLUCRO Nº 1 que: 

. a) possua alguma forma de identificação;  

. b) apresente marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a 

identificação da Licitante;  

. c) esteja danificado no manuseio/transporte ou deformado pelas peças e 

demais documentos nele acondicionados.  

INVÓLUCRO Nº 2  

6.8. O INVÓLUCRO Nº 2 deverá conter a via identificada do Plano de 

Comunicação Publicitária (Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação 

Publicitária e Estratégia de Mídia e Não Mídia), sem as peças da Ideia 

Criativa.  

6.9. O INVÓLUCRO Nº 2 deverá ser fechado e rubricado no fecho, identificado 

em seu exterior com os seguintes dados: 

INVÓLUCRO Nº 2 PROPOSTA TÉCNICA – PLANO DE COMUNICAÇÃO 

PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA (RACIOCÍNIO BÁSICO, ESTRATÉGIA 

DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO 

MÍDIA)  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

NOME E CNPJ DA LICITANTE  

TOMADA DE PREÇOSNº ___/2015 

6.10. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem as peças da 

Ideia Criativa, deverá constituir-se em uma cópia da via não identificada, com a 

identificação da Licitante, e ser datado e assinado na última página e rubricado 

nas demais, por quem detenha poderes de representação da Licitante. 

INVÓLUCRO Nº 3 

6.11. O INVÓLUCRO Nº 3 deverá conter os documentos relativos à 

Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas 
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de Comunicação. 

6.12 O INVÓLUCRO Nº 3 deverá ser fechado e rubricado no fecho, identificado 

em seu exterior com os seguintes dados: 

INVÓLUCRO Nº 3 PROPOSTA TÉCNICA – CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE 

PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

NOME E CNPJ DA LICITANTE  

TOMADA DE PREÇOS Nº____/2015 

6.13. O INVÓLUCRO Nº 3 e os documentos nele acondicionados terão a 

identificação da Licitante. Os documentos serão assinados na última página e 

rubricados nas demais. 

6.14. O INVÓLUCRO Nº 3 e os documentos nele contidos não poderão ter 

informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que conste do 

Plano de Comunicação Publicitária – via não identificada - INVÓLUCRO Nº 1 - 

que permita a identificação da autoria deste, antes da abertura do INVÓLUCRO 

Nº 2. 

INVÓLUCRO Nº 4  

6.15. A Proposta de Preços deverá ser acondicionada no INVÓLUCRO Nº 4.  

6.16. O INVÓLUCRO Nº 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, ser 

identificado em seu exterior com os seguintes dados: 

INVÓLUCRO Nº 4 PROPOSTA DE PREÇOS  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

NOME E CNPJ DA LICITANTE  

TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2015 

INVÓLUCRO Nº 5  

6.17. O INVÓLUCRO Nº 5 deverá acondicionar os documentos de 

HABILITAÇÃO das AGÊNCIAS cujas Propostas Técnicas e de Preços tenham 

sido classificadas. 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6.18. O INVÓLUCRO Nº 5 deverá ser fechado e rubricado no fecho, 

identificado com os seguintes dados: 

INVÓLUCRO Nº 5 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

NOME E CNPJ DA LICITANTE 

TOMADA DE PREÇOS Nº____/2015 

6.19. O INVÓLUCRO Nº 5 deverá ser apresentado pelas Licitantes após a 

publicação do resultado do julgamento final das Propostas Técnicas e de 

Preços, mediante convocação formal. 

6.20. Os documentos de Habilitação que constituirão o conteúdo do 

INVÓLUCRO Nº 5 estão relacionados no Anexo 6.  

6.21. Os INVÓLUCROS Nº 1, 2, 3 e 4 serão recebidos pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO na data, hora e local de realização do certame. 

6.22. Os INVÓLUCROS Nº 2, 3, 4 e 5 serão providenciados pela Licitante e 

poderão ser constituídos por embalagem(ns) adequada(s) às características de 

seu conteúdo, desde que inviolável(is) quanto as informações de que tratam, 

até a sua abertura. 

6.23. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não lançará nenhum código, sinal ou 

marca nos invólucros padronizados, nem nos documentos que compõem a via 

não identificada do Plano de Comunicação Publicitária. 

6.24. O INVÓLUCRO Nº 5, contendo os documentos de Habilitação descritos 

no Anexo 6, será aberto em sessão pública específica, na Sala de Reuniões da 

Câmara de Vereadoresde Navegantes. 

6.25. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não receberá INVÓLUCRO que não for 

entregue pessoalmente. 

VII- DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DO 

CERTAME 

7.1. A sessão pública de recebimento dos INVÓLUCROS contendo as 

Propostas Técnica e de Preços realizar-se-á em Navegantes (SC), no local, 

data e hora descritos no Edital. 
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7.2. Salvo disposição expressa em contrário, ocorrendo decretação de feriado 

ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal na Câmara de 

Vereadoresde Navegantes, subsequente aos ora fixados. 

7.3. Os horários mencionados neste Edital referem-se ao horário de Brasília, da 

respectiva data de realização.  

VIII - CONDIÇÕES À PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar da Tomada de Preçosapenas as empresas que 

atenderem às condições deste Edital e apresentarem os documentos nele 

exigidos. 

8.2. Nenhuma Licitante poderá participar desta licitação com mais de uma 

proposta. 

8.3. Estarão impedidas de participar desta licitação as Licitantes que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

8.3.1. Estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

8.3.2. Constituam empresa estrangeira que não funcione no País; 

8.3.3. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela 

administração municipal de Navegantes - SC; 

8.3.4. Tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

8.3.5. Cuja falência ou recuperação judicial ou extra judicial tenha sido 

decretada; 

8.3.6. Empresas das quais participe, seja a que título for, agente público 

municipal de Navegantes-SC; 

8.3.7. Sociedades cooperativas; 

8.3.8. Que apresente o INVÓLUCRO Nº 1 diferente daquele fornecido pela 

Câmara de Vereadores; 

8.4. A participação na presente licitação implica para a Licitante: 

8.4.1. A confirmação de que recebeu o INVÓLUCRO Nº 1 fornecido pela 
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Câmara de Vereadores, bem como todos os documentos e informações 

necessárias à participação deste certame; 

8.4.2. A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e 

condições constantes deste Edital e de seus anexos;  

8.4.3. A observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

IX - CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

9.1. No ato da entrega e da abertura dos INVÓLUCROS com as Propostas 

Técnica e de Preços, bem como na sessão de entrega e abertura dos 

INVÓLUCROS contendo os documentos de Habilitação, o representante da 

Licitante deverá apresentar à Comissão de Licitação(s) documento(s) que o 

credencia a participar do certame, juntamente com seu documento de 

identidade de fé pública. 

9.2. Considerar-se-á legítimo representante da Licitante, nas sessões desta 

Tomada de Preços, aquele que detiver amplos poderes para tomar quaisquer 

decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de 

recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identificação com fé 

pública, acompanhado de um dos seguintes documentos: 

. a) instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal da 

empresa, com firma reconhecida em Cartório, conforme modelo 

 constante no Anexo 9, deste Edital;  

. b) instrumento público de procuração contemplando os mesmos poderes 

relacionados na minuta constante do Anexo 9 deste Edital;  

. c) documento de constituição da empresa, quando se tratar de sócio, 

acompanhado da prova de sua eleição ou nomeação, se for o caso, com 

o comprovante de registro no órgão competente. 

9.3. Estarão impedidos de se manifestar nas sessões e responder pela 

Licitante aqueles que não comprovarem ser seu legítimo representante, na 

forma deste Edital. 
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9.4. Em todas as fases desta Tomada de Preçosserá admitido apenas um 

representante por Licitante e não será admitida a participação de um mesmo 

representante para mais de uma Licitante, preservando o princípio do sigilo das 

propostas. 

9.5. Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo 

licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento. 

9.6. Caso a Licitante não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção 

e abertura, deverá encaminhar as Propostas Técnica e de Preços por meio de 

portador. Nesse caso, o portador deverá efetuar a entrega dos invólucros 

diretamente à Comissão de Licitação, na data, hora e local indicados neste 

Edital ou em convocação específica, quando for o caso. 

9.7. Os documentos necessários para a representação das Licitantes nas 

sessões deverão ser entregues à Câmara de Vereadoresapartados dos 

invólucros. 

X - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

10.1. O presente certame será conduzido de acordo com os procedimentos 

estabelecidos neste Edital e na legislação em vigor. 

10.2. A participação de representante de qualquer Licitante dar-se-á mediante 

a prévia entrega de documento hábil, conforme estabelecido no item IX. 

10.3. Serão realizadas quatro sessões públicas, observados os procedimentos 

previstos neste Edital e na legislação em vigor.  

10.4. De todas as sessões públicas será lavrada ata circunstanciada, a ser 

assinada pelos membros da Comissão de Licitaçãoe pelos representantes das 

Licitantes presentes. 

10.4.1. Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os representantes das 

Licitantes presentes poderão nomear apenas alguns entre eles para rubricar as 

Propostas e os Documentos de Habilitação nas sessões públicas. 

10.5. Poderão ser admitidas, a juízo da Comissão de Licitação, alterações 

formais destinadas a sanar evidentes erros formais que não impliquem 

alteração do conteúdo das Propostas e Documentos de Habilitação, e desde 
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que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação. 

10.6. A Comissão de Licitaçãopoderá, em qualquer fase do processo, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 

licitatório, ou proceder à vistoria das instalações e da aparelhagem disponível 

da(s) Licitante (S), para a realização do objeto desta licitação, sendo vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação exigida neste Edital e em seus 

Anexos. 

10.6.1. Nesse caso, a Comissão de Licitação ou autoridade superior deverão 

adotar os cuidados necessários para preservar o sigilo quanto à autoria da via 

não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, até a abertura do 

INVÓLUCRO nº 2. 

10.7. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das 

sessões de recebimento e abertura dos INVÓLUCROS Proposta Técnica e de 

Preços. 

10.8. A Comissão de Licitaçãopoderá alterar as datas ou as pautas das 

reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos 

trabalhos, obedecidas as normas legais aplicadas. 

10.9. À exceção da Proposta Técnica, que será analisada e julgada por uma 

Subcomissão Técnica, todos os demais procedimentos e julgamentos inerentes 

a este processo licitatório serão de responsabilidade da Comissão de Licitação, 

a qual será responsável pela condução das sessões públicas e pela 

composição do processo até o seu encerramento. 

10.10. Os INVÓLUCROS das Licitantes desclassificadas ou inabilitadas que 

não puderem ser devolvidos nas sessões públicas ficarão à disposição das 

interessadas pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação. 

PRIMEIRA SESSÃO 

10.11. Dado início aos trabalhos na sessão pública de recebimento dos 

INVÓLUCROS Proposta Técnica e Proposta de Preços, a Comissão de 

Licitaçãoidentificará os representantes das Licitantes, por meio do documento 

de procuração - Anexo 9 deste Edital - e de acordo com o disposto no item IX. 

10.12. Em seguida serão recebidos os INVÓLUCROS no 1, 2, 3 e 4, ocasião 
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em que a Comissão de Licitaçãofará a conferência da identificação externa dos 

INVÓLUCROS. Se no INVÓLUCRO Nº 1 houver menção em nome, marca, 

sinal, etiqueta, se estiver danificado ou deformado pelas peças, material e/ou 

demais documentos nele acondicionados, ou se apresentarem qualquer outro 

elemento que possibilite a identificação da Licitante, os INVÓLUCROS não 

serão recebidos. 

10.13. Após o encerramento do prazo para recebimento dos INVÓLUCROS, 

que será declarado pela Comissão de Licitaçãona sessão pública, nenhum 

outro invólucro, documento ou embalagem será recebido. 

10.14. A Comissão de Licitaçãoe os representantes das AGÊNCIAS nomeados 

na forma do item 10.4.1 rubricarão, no fecho, os INVÓLUCROS Nº 2 e Nº 4, 

que permanecerão fechados, sob a guarda e responsabilidade da Comissão de 

Licitação. 

10.15. Concluída essa etapa, serão apresentados os documentos do 

INVÓLUCRO Nº 1 contendo a via não identificada do Plano de Comunicação 

Publicitária e do INVÓLUCRO nº 3, contendo os documentos referentes à 

Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas 

de Comunicação. 

10.16. A Comissão de Licitaçãorubricará o conteúdo dos INVÓLUCROS Nº 1 e 

Nº 3 e colocará os documentos neles contidos para exame pelas Licitantes ou 

pelos representantes nomeados de acordo com o item 10.4.1. 

10.17. Antes do procedimento previsto no item 10.16 a Comissão de Licitação 

adotará medidas para evitar que seus membros ou os representantes das 

Licitantes possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de algum 

Plano de Comunicação Publicitária. 

10.18. Se, ao examinar e/ou rubricar os conteúdos dos INVÓLUCROS Nº 1 e 

Nº 3, a Comissão de Licitaçãoe/ou os representantes das licitantes 

constatarem ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente, a identificação 

da autoria do Plano de Comunicação Publicitária, a Comissão de Licitação 

desclassificará a Licitante e ficará de posse de todos os seus INVÓLUCROS 

até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 
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10.19. A Comissão de Licitaçãonão lançará nenhum código, sinal ou marca nos 

INVÓLUCROS padronizados nem nos documentos que compõem a via não 

identificada do Plano de Comunicação Publicitária. 

10.20. Havendo desistência expressa de todas as Licitantes de interpor 

recursos em relação às decisões tomadas pela Comissão de Licitaçãona 

primeira sessão, os procedimentos licitatórios terão continuidade. Caso 

contrário, a Comissão de Licitaçãodivulgará no site da Câmara, abrindo-se o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da publicação para a 

interposição de recursos. 

10.21. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência, 

ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão de Licitação 

encaminhará os INVÓLUCROS nº 1 para análise individualizada e julgamento, 

em sessão reservada, da Subcomissão Técnica. 

10.22. Os INVÓLUCROS Nº 2 e 4 serão guardados em caixas lacradas 

distintas. Os lacres serão rubricados pela Comissão de Licitaçãoe pelas 

Licitantes ou pelos representantes nomeados de acordo com o item 10.4.1. 

10.23. As caixas serão mantidas pela Comissão de Licitaçãoem local seguro, 

até a sessão marcada para a apuração do resultado da análise das vias não 

identificadas dos Planos de Comunicação Publicitária. 

10.24. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do 

INVÓLUCRO nº 1, a Subcomissão Técnica entregará à Comissão de Licitação 

os seguintes documentos: 

. a) planilha contendo as pontuações de cada Licitante relativa ao quesito e 

aos subquesitos analisados;  

. b) justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em 

cada caso;  

. c) ata de julgamento das vias não identificadas do Plano de Comunicação 

Publicitária assinada por todos os membros da Comissão Técnica;  

. d) as vias não identificadas dos Planos de Comunicação Publicitária.  

10.25. Após a entrega dos documentos mencionados no item 10.24, a 
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Comissão de Licitaçãoencaminhará à Subcomissão Técnica as caixas lacradas 

contendo os documentos constantes dos INVÓLUCROS Nº 3 para análise. 

10.26. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do 

INVÓLUCRO nº 3, a Subcomissão Técnica entregará à COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO os seguintes documentos: 

. a) planilha contendo as pontuações finais de cada Licitante relativas aos 

quesitos analisados;  

. b) as justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, 

em cada caso;  

. c) ata de julgamento das propostas referentes à Capacidade de Atendimento, 

Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

assinada por todos os membros da Comissão Técnica;  

. d) todas as propostas referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação das Licitantes.  

10.27. Se alguma Proposta Técnica for desclassificada a Subcomissão Técnica 

atribuirá pontuação a cada quesito ou subquesito da Proposta, conforme 

previsto neste Edital lançará sua pontuação em planilhas que ficarão 

acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros da 

Subcomissão Técnica, até que expire o prazo para recursos relativos a essa 

fase. 

10.28. O disposto no item 10.27 não se aplica aos casos em que o 

descumprimento de regras previstas neste Edital resulte na identificação da 

Licitante antes da abertura dos INVÓLUCROS Nº 2. 

10.29. As planilhas a que se referem às alíneas, “a” dos itens 10.24 e 10.26 

conterão, respectivamente, as pontuações de cada membro para cada 

subquesito do Plano de Comunicação Publicitária e para os quesitos 

Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas 

de Comunicação de cada Licitante. 

 

SEGUNDA SESSÃO 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10.30. Após a análise e pontuação das Propostas Técnicas (INVÓLUCROS Nº 

1 e Nº 3) as Licitantes serão convocadas a comparecer a nova sessão pública 

para a apuração do resultado geral das Propostas Técnicas com os seguintes 

procedimentos:  

10.30.1. Conferência do(s) lacre(s) da(s) caixa(s) contendo os INVÓLUCROS 

Nº 2;  

10.30.2. Abertura do INVÓLUCRO Nº 2 – via identificada do Plano de 

Comunicação Publicitária;  

10.30.3. Cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de 

Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria;  

10.30.4. Elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um 

dos quesitos de cada Proposta Técnica. 

10.31. Caso o cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de 

Comunicação Publicitária seja feito na própria reunião, estando presentes 

todos os representantes das Licitantes, a Comissão de Licitaçãoproclamará o 

resultado final do julgamento da Proposta Técnica, registrando-se em ata as 

propostas desclassificadas e a ordem de classificação das demais, e divulgará 

o resultado final do julgamento das Propostas Técnicas e abrir-se-á o prazo de 

05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, sendo marcada a data para 

a abertura dos INVÓLUCROS Nº 4. 

10.32. Em caso de não ocorrer o previsto no item 10.31, o resultado será 

publicado no site da Câmara de Vereadoresde Navegantes 

(www.cvnavegantes.sc.gov.br) – SC, iniciando-se a contagem do prazo para 

interposição de recursos a partir da divulgação. 

TERCEIRA SESSÃO 

10.33. Não tendo sido interposto recurso ou tendo havido sua desistência, ou, 

ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO convocará as Licitantes para participar da terceira sessão pública 

para a abertura dos INVÓLUCROS Nº 4 – Proposta de Preços. 

10.34. Será(ão) conferido(s) o(s) lacre(s) da(s) caixa(s) contendo o 
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INVÓLUCRO Nº 4 antes de sua abertura. 

10.35. Após abertos os INVÓLUCROS Nº 4, as Propostas de Preços neles 

contidas serão rubricadas pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e 

pelos representantes previamente credenciados das Licitantes presentes ou 

por aqueles nomeados de acordo com o item 10.4.1. 

10.36. Examinado o cumprimento das exigências fixadas neste Edital para a 

elaboração da Proposta de Preços, será procedido o seu julgamento e 

identificação da Proposta de menor preço para cada quesito previsto no Anexo 

5, e dado conhecimento aos representantes das Licitantes. 

10.37. Estando presentes os representantes de todas as Licitantes será 

realizado com as Licitantes mais bem-classificadas na fase da Proposta 

Técnica que não tenham apresentado a proposta de menor preço a negociação 

prevista no Inciso II do § 1o do art. 46 da Lei 8.666/1993, tendo como 

referência a proposta de menor preço entre as Licitantes classificadas para 

cada quesito previsto no Anexo 5. 

10.38. Caso a LICITANTE melhor classificada na Proposta Técnica não aceite 

praticar o menor preço apurado entre as demais Licitantes, será realizado 

procedimento idêntico, sucessivamente com as demais Licitantes classificadas, 

até a consecução de acordo com uma das AGÊNCIAS. 

10.39. Fica ressalvado que será considerada proposta de menor preço, objeto 

da negociação referida nos itens 10.37 e 10.38, aquela que apresentar: 

10.39.1. O maior percentual de desconto (NÃO SUPERIOR A 30%) sobre a 

tabela do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina – 

SINAPRO para os serviços internos, assim entendidos aqueles que são 

executados pelo pessoal e/ou com os recursos da própria agência, conforme 

disposto no Anexo 5; 

10.39.2. O menor percentual de honorários (NÃO INFERIOR A 10%) referentes 

à produção e execução técnica de peças e materiais cuja distribuição não 

proporcione à AGÊNCIA o desconto de agência concedido pelos veículos de 

divulgação, incidentes sobre os custos de serviços realizados por fornecedores, 

conforme disposto no Anexo 5. 
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10.39.3. O menor percentual de honorários (NÃO INFERIOR A 5%) referentes 

ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e geração de conhecimentos pertinentes à execução do contrato, 

incidentes sobre os custos de serviços realizados por fornecedores; 

10.40. Somente os representantes legais das AGÊNCIAS poderão participar da 

negociação descrita nos itens 10.37 e 10.38.  

10.41. Se as circunstâncias o permitirem, a Comissão de Licitaçãoefetuará o 

julgamento das propostas e a negociação na própria sessão de abertura, caso 

contrário, o fará em sessão reservada. 

10.42. Serão declaradas vencedoras do julgamento final das Propostas 

Técnicas e de Preços, as Licitantes mais bem-classificadas na Proposta 

Técnica que tiverem apresentado as Propostas de menor preço ou que 

concordarem em praticar o menor preço entre as propostas apresentadas pelas 

Licitantes classificadas. 

10.43. Quando o julgamento e a negociação forem realizados na própria 

sessão de abertura, a Comissão de Licitaçãodivulgará o resultado. 

10.43.1. Havendo desistência de todas as AGÊNCIAS da intenção de interpor 

recurso, mediante manifestação formal das mesmas, registradas em ata, será 

divulgado o resultado final da classificação e será marcada nova sessão 

pública para o recebimento dos INVÓLUCROS Nº 5 – HABILITAÇÃO – das 

AGÊNCIAS classificadas; ou: 

10.43.2. Não havendo desistência de todas as AGÊNCIAS da intenção de 

interpor recurso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO encerrará a sessão, abrindo-se 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao da sessão. 

10.44. Na hipótese de não estarem presentes à reunião de abertura dos 

invólucros representantes de todas as AGÊNCIAS, ou no caso de o julgamento 

ser feito em sessão reservada, a negociação a que se referem os itens 10.37 e 

10.38 será feita com cada classificada, formalmente, e com registro no 

processo, sendo o resultado divulgado no site da Câmara de Vereadoresde 

Navegantes – SC (www.cvnavegantes.sc.gov.br), abrindo-se o prazo de 05 
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(cinco) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir do primeiro dia 

útil subsequente ao da publicação. 

QUARTA SESSÃO 

10.45. Não havendo interposição de recurso ou manifestado a desistência 

deste ou ainda sendo julgados os recursos interpostos e publicado o resultado, 

as AGÊNCIAS cujas propostas tenham sido classificadas serão convocadas 

para a apresentação do INVÓLUCRO Nº 5 – HABILITAÇÃO. 

10.46. O INVÓLUCRO Nº 5 – HABILITAÇÃO de todas as empresas 

classificadas será recebida em sessão pública, para abertura e análise da 

conformidade de seu conteúdo com as condições estabelecidas na legislação 

em vigor e neste Edital. 

10.47. Após identificados os representantes das Licitantes, serão recebidos e 

abertos os INVÓLUCROS Nº 5, os Documentos de Habilitação neles contidas 

serão rubricadas pelos membros da Comissão de Licitaçãoe pelos 

representantes previamente credenciados das Licitantes presentes ou por 

aqueles nomeados de acordo com o item 10.4.1. 

10.48. Caso a documentação seja analisada na própria sessão e estando 

presentes todos os representantes das Licitantes, e havendo manifestação 

expressa dos representantes das Licitantes da desistência de interposição de 

recursos registrada em ata, a Comissão de Licitaçãodivulgará o resultado da 

habilitação e providenciará sua publicação no site da Câmara de Vereadores, 

nos termos da legislação. 

10.49. Habilitadas as Licitantes, o procedimento será homologado e o objeto 

será adjudicado à AGÊNCIA mais bem-classificada.  

XI - SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

11.1. A Tomada de Preços Pública nº 01/2015 será processada e julgada pela 

Comissão Permanente de Licitação – Comissão de Licitação, exceto a análise 

e julgamento das Propostas Técnicas, que será feita pela Subcomissão 

Técnica. 

11.2. A Subcomissão técnica será composta de, no mínimo 03 (três) membros 

que sejam formados em comunicação, publicidade, design ou marketing, ou 
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que atuem em uma dessas áreas, sendo que pelo menos 1/3 (um terço) deles 

não poderão manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, 

com a Câmara Municipal de Navegantes, de conformidade com estabelecido 

no § 1o, do art. 10, da Lei 12.232/10. 

11.3. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio, 

em sessão pública a ser realizada antes da sessão descrita nos itens 10.11 e 

seguintes, entre os nomes de uma relação de integrantes, previamente 

cadastrados, respeitando-se a constituição e os requisitos descritos no item 

11.2. 

11.4. A relação dos nomes referidos no item 11.3 será publicada na imprensa 

oficial em prazo não inferior a 05 (cinco) dias da data em que será realizada a 

sessão pública marcada para o sorteio. 

11.5. O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das 

vagas da Subcomissão Técnica, de acordo com a proporcionalidade do número 

de membros que mantenham ou não vínculo com a Câmara de Vereadores, 

nos termos dispostos no item 11.2. 

11.6. A relação prevista no item 11.3 conterá, separadamente, os nomes dos 

que mantenham e dos que não mantenham vínculo com a Câmara de 

Vereadores. 

11.7. Em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal 12.232/2010, a relação dos 

nomes que participarão do sorteio para a formação da Subcomissão Técnica 

será composta de 09 (nove) pessoas, sendo 06 (seis) de funcionários da 

Administração e 03 (três) de pessoas sem qualquer vínculo. 

11.8 Das 09 (nove) pessoas que se refere o item anterior serão sorteadas 03 

(três), sendo 02 (dois) vinculados à Administração e 01 (um) sem vínculo direto 

ou indireto. 

11.9. Qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a 

que se referem os itens 11.2 e 11.3 em até 48 (quarenta e oito) horas 

anteriores à sessão pública marcada para o sorteio mediante apresentação, 

por escrito, das devidas justificativas à Comissão de Licitação. 

11.10. Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de 
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atuar na Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da 

decisão da autoridade competente. 

11.11. A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante 

decisão fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a 

elaboração e publicação de nova lista, sem o nome do impugnado, respeitado 

o disposto neste item. 

11.11.1. Será publicada nova relação se o número de membros mantidos 

depois da impugnação restar inferior ao mínimo exigido em Lei. 11.10.2. 

Somente será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a 

relação anteriormente publicada. 

11.12. A sessão pública será realizada após a decisão motivada da 

impugnação, em data previamente designada, garantidos o cumprimento do 

prazo mínimo previsto no item 11.4. 

11.13. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar da 

sessão de recebimento e abertura dos INVÓLUCROS.  

11.14. Caberá à Subcomissão Técnica: 

11.14.1. Analisar individualmente e julgar o Plano de Comunicação Publicitária, 

Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas 

de Comunicação em conformidade com os termos deste Edital; 

11.14.2. Desclassificar as Licitantes que desatenderem as exigências legais e 

as estabelecidas neste Edital, em especial as relacionadas à aposição de 

marca, sinal, etiqueta ou palavra que possibilite a identificação das 

proponentes nos INVÓLUCROS e/ou documentos neles contidos, conforme 

item 6.7. 

11.14.3. Produzir e encaminhar à Comissão de Licitaçãotodos os documentos 

necessários ao atendimento dos termos deste Edital, relativos ao julgamento 

da qualificação técnica das Licitantes, neles compreendidas as planilhas com 

as pontuações dos quesitos e a justificativa escrita das razões que as 

fundamentaram, em cada caso, bem como elaborar ata da sessão de 

julgamento; 

11.14.4. Manifestar-se, em caso de eventuais recursos dos Licitantes relativos 
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ao julgamento das Propostas Técnicas, se solicitada pela Comissão de 

Licitação. 

11.15. A Comissão de Licitaçãonão lançará nenhum código, sinal ou marca nos 

invólucros padronizados nem nos documentos que compõem a via não 

identificada do Plano de Comunicação Publicitária. 

XII - PROPOSTA TÉCNICA (INVÓLUCROS Nº 1, 2 E 3)  

12.1. A Proposta Técnica consistirá em quatro quesitos: Plano de Comunicação 

Publicitária, Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 

Problemas de Comunicação (as orientações para a elaboração da Proposta 

Técnica estão descritas no Anexo 2 deste Edital). 

12.2. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de 

julgamento técnico, os atributos da Proposta, em cada quesito e subquesito 

relacionados no Anexo 2 deste Edital. 

12.3. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo 

quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou 

rasuras. 

12.4. O julgamento das Propostas Técnicas será feito pela Subcomissão 

Técnica nomeada conforme o item XI deste Edital. 

XIII- PROPOSTA DE PREÇOS (INVÓLUCRO Nº 4) 

13.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com a identificação da 

AGÊNCIA, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou acréscimos, 

datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo responsável ou 

procurador da AGÊNCIA devidamente credenciado, elaborada nos termos da 

minuta constante do Anexo 5. 

13.2. Os critérios de apresentação e julgamento da Proposta de Preços 

encontram-se no Anexo 4. 

13.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da Licitante e 

não lhe assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, 

nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 
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13.4. O julgamento final das Propostas Técnica e de Preços desta Tomada de 

Preços nº 01/2015 será feito de acordo com o previsto no art. 46 da Lei 

8.666/1993. 

XIV – HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

14.1. Serão analisados os documentos de Habilitação das AGÊNCIAS cujas 

Propostas Técnicas e de Preços tenham sido classificadas. 

14.2. As AGÊNCIAS deverão apresentar a documentação relativa sua 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira de 

acordo com as condições estabelecidas no Anexo 6 deste Edital. 

14.3. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original, ou em 

cópia autenticada por cartório ou, ainda, em cópia não autenticada, desde que 

seja exibido o original para conferência pela Comissão de Licitação, no ato da 

abertura do INVÓLUCRO Nº 5. 

XV- FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. Após o julgamento das propostas, a homologação do resultado pela 

autoridade competente e a adjudicação do objeto, a CÂMARA DE 

VEREADORES e a Licitante VENCEDORA poderão firmar contrato visando à 

execução do objeto desta licitação nos termos da minuta de contrato que 

integra este Edital – Anexo 10. 

15.2. A Licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a 

partir da convocação, para assinar o contrato. Este prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela VENCEDORA 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 

CÂMARA DE VEREADORES. 

15.3. No ato da contratação, a Licitante VENCEDORA deverá apresentar 

documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o 

seu representante a assinar o contrato em nome da empresa; 

15.4. No ato da contratação, a Licitante VENCEDORA deverá apresentar a 

prova de certificação técnica de funcionamento obtida perante o CENP - 
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Conselho Executivo das Normas-Padrão e SINAPRO – Sindicato das Agências 

de Publicidade de SC, ou entidade equivalente, legalmente reconhecida como 

fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agência de propaganda 

(art. 4o da Lei no 10.520/10). 

15.5. A recusa injustificada da Licitante VENCEDORA em assinar o contrato 

dentro do prazo estabelecido no item 15.2 caracterizará o descumprimento total 

das obrigações assumidas, reservando-se a CÂMARA DE VEREADORES o 

direito de independente de qualquer aviso ou notificação, realizar nova licitação 

ou convocar os Licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, 

prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da proposta do primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço e condições técnicas. 

15.6. As Licitantes remanescentes convocadas na forma do item 15.4, que não 

concordarem em assinar o contrato, não estarão sujeitos às penalidades 

mencionadas no item XVIII. 

XVI- CONDIÇÕES CONTRATUAIS  

16.1. Constam da Minuta de Contrato - Anexo 10.  

XVII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O não cumprimento das obrigações decorrentes deste certame, pela 

CONTRATADA, dará ensejo à aplicação das seguintes penalidades, sem 

prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente: 

17.1.1. Advertência;  

17.1.2. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado do contrato se, sem 

justificativa aceita pela Câmara de Vereadores, o adjudicatário recusar-se a 

assiná-lo, sem prejuízo da adoção de outras medidas administrativas e/ou 

judiciais cabíveis; 

17.1.3. Multa de 7% (sete por cento) sobre o valor do contrato por sua 

inexecução parcial ou total; 

17.1.4. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão 

nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93 atualizada, podendo a 

empresa ser suspensa para licitar e contratar pelo período de até 02 (dois) 
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anos. 

17.2. As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os 

atos ou fatos que as originaram sejam reparados.  

17.3. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente 

moratório, e consequentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da 

reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha 

acarretado. 

17.4. Na hipótese da CONTRATADA atrasar a execução de quaisquer serviços 

referentes ao contrato injustificadamente, ou cuja justificativa não seja aceita 

pela Câmara de Vereadores, ficará sujeita à aplicação da multa determinada no 

contrato. 

17.5. A cada multa aplicada, ficará a Câmara de Vereadores autorizada, de 

pleno direito, a descontar o valor correspondente dos pagamentos que venha a 

fazer à CONTRATADA. 

17.6. Nenhuma retenção de pagamento isentará a CONTRATADA da 

responsabilidade pelos serviços prestados. 

17.7. Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a 

Câmara de Vereadores poderá reter o pagamento.  

17.8. A abstenção por parte de Câmara de Vereadores, do uso de quaisquer 

das faculdades contidas no instrumento contratual e neste Edital, não importa 

em renúncia ao seu exercício. 

17.9. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital não exclui a 

possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas 

na Lei n.o 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

XVIII- DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A presente licitação não obriga necessariamente em contratação. A 

Câmara de Vereadores poderá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente, e deverá anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 
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disponibilizado para conhecimento dos PROPONENTES da licitação. A 

Câmara de Vereadores, poderá ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimentos dos invólucros ou para sua abertura. 

18.2. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a não veracidade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da Licitante 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do 

contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

18.3. É facultadasomente à Comissão de Licitaçãoem qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos. Neste 

caso, ficarão suspensos todos os prazos eventualmente em curso, até o 

término efetivo das diligências promovidas. 

18.3.1. Nesse caso, a Comissão de Licitaçãoou autoridade superior deverão 

adotar os cuidados necessários para preservar o sigilo quanto à autoria da via 

não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, até a abertura do 

INVÓLUCRO Nº 2. 

18.4. As AGÊNCIAS intimadas na forma do item 18.3 deverão prestar os 

devidos esclarecimentos adicionais, por escrito, no prazo determinado pela 

Comissão de Licitação ou Subcomissão Técnica, sob pena de 

inabilitação/desclassificação. 

18.5. Todas as decisões deste Edital, assim como os compromissos assumidos 

pela AGÊNCIA vencedora, em sua proposta e seus respectivos anexos farão 

parte do contrato, independentemente de transcrição. 

18.6. Todas as decisões referentes a este processo licitatório serão 

comunicadas às Licitantes mediante intimação, a qual poderá se dar nas 

próprias reuniões – se presentes representantes de todas as Licitantes – ou por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, ou, ainda, 

mediante publicação no site da Câmara de Vereadores– SC. 

18.7. Integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, 
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as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos, os elementos 

apresentados pela Licitante vencedora que tenham servido de base para o 

julgamento das Propostas Técnicas e, quando for o caso, a Proposta de Preços 

com ela negociada. 

18.8. As interessadas se obrigam a manter, durante todo o processo, inclusive 

durante a execução do contrato, as condições de qualificação técnica e 

habilitação exigidas nesta licitação. 

18.9. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, 

secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio de 

igualdade entre as Licitantes. 

18.10. Havendo indícios de conluio entre as Licitantes ou de qualquer ato de 

má fé, a Câmara de Vereadoresadotará as providências cabíveis junto aos 

Órgãos competentes do Poder Público. 

18.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Subcomissão 

Técnica e pela Comissão de Licitação – conforme o caso. 

18.12 – Fazem parte integrante e inseparável deste edital os anexos que 

seguem: 

 ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 ANEXO 02 – PROPOSTA TÉCNICA – ORIENTAÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 ANEXO 03 – BRIEFING  

 ANEXO 04 – PROPOSTA DE PREÇOS - ORIENTAÇÕES PARA A 

ELABORAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 ANEXO 05 – MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 ANEXO 06 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

 ANEXO 07 – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO SUPERVENIENTE  

 ANEXO 08 – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

EMPREGADOS MENORES NO QUADRO DA EMPRESA  

 ANEXO 09 – MINUTA DE PROCURAÇÃO 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 ANEXO 10 – MINUTA DE CONTRATO 

 ANEXO 11 – LISTA DE DOCUMENTAÇÃO PARA OBTER O 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR. 

 ANEXO 12 – MINUTA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DE 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

18.18. Fica eleito o Foro da Comarca de Navegantes-SC com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis 

dúvidas e questões oriundas desta licitação. 

 

Navegantes, 16 de março de 2015. 

 

NORMA ESPINDOLA 

PRESIDENTE DACÂMARA DE VEREADORES 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

Publicidade e Propaganda. Os serviços serão prestados à Câmara de 

Vereadores de Navegantes, e compreendem: a) estudo, planejamento, 

conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e 

supervisão da execução externa, distribuição e avaliação de campanhas e 

peças publicitárias e de relacionamento com o público; 

1.1.1. São atividades complementares os serviços especializados pertinentes 

a: 

. a) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público- 

 alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e 

ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; 

. b) produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados;  

. c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação 

publicitária, em consonância com novas tecnologias. Visando à 

expansão  dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias.  

1.1.2. As pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” do item 1.1.1 terão a 

finalidade específica de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a 

veiculação e de possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas 

publicitárias realizadas em decorrência da execução do contrato. 

1.1.3. É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” 

do item 1.1.1 de matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com 

a ação publicitária ou com o objeto do contrato de prestação de serviços de 

publicidade. 

1.1.4. Serão veiculadas as seguintes ações publicitárias: 

. a) Publicidade Institucional – a que tem como objetivo divulgar informações 

sobre atos, obras e programas da CÂMARA DE VEREADORES, suas 

metas e resultados;  

. b) Publicidade de Utilidade Pública – a que tem como objetivo informar, 
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orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da 

população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios 

sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.  

1.2. Será vedada a inclusão de quaisquer outras atividades no objeto desta 

Licitação, em especial as de assessoria de imprensa, relações públicas ou as 

que tenham por finalidade a realização de eventos festivos de qualquer 

natureza. 

1.3. Os serviços objeto da presente Concorrência Pública serão contratados 

com AGÊNCIA de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 

4.680/1965 e que tenha obtido certificado de qualificação técnica de 

atendimento, nos termos do art. 4º da Lei 12.232/2010. 

1.4. A AGÊNCIA não poderá subcontratar agências de propaganda para a 

execução dos serviços previstos no item 1.1. 

1.5. A AGÊNCIA atuará por conta e ordem da Câmara de Vereadores em 

conformidade com o art. 3º da Lei no 4.680/1965, na contratação de 

fornecedores de serviços especializados para a execução das atividades 

complementares de que trata o item 1.1 e de veículos e outros meios de 

divulgação para a compra de tempo e espaço publicitários. 

1.6. Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de 

atendimento deverão ser os mesmos que atuarão na execução dos serviços 

objeto dos contratos formalizados em decorrência desta licitação, admitida sua 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que previamente aprovada pela Câmara de Vereadores. 

1.7. A AGÊNCIA contratada deve manter, à frente dos serviços, um 

representante credenciado por escrito, o qual será responsável pela direção 

dos serviços contratados e representará a AGÊNCIA perante a Câmara de 

Vereadores. 

02 – QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

2.1. A soma das despesas com o contrato resultante desta licitação está 

estimada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)até a data de 31 de 

dezembro de 2015. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315. 

Centro - Navegantes – SC 

Cep. 88.375-000 

2.2. A Câmara de Vereadores se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou 

não a totalidade da verba indicada no item 2.1 trata-se de valor meramente 

estimativo. 

2.3. A AGÊNCIA deverá:  

2.3.1. Assessorar Comunicação da Câmara de Vereadoresno que diz respeito 

ao atendimento, análise, pesquisa, planejamento, autorização e comprovação 

de veiculação da publicidade da Câmara de Vereadores;  

2.3.2. Dispor e manter atualizado um banco de dados com tabelas e descontos 

negociados relativo aos veículos de comunicação; 

2.3.3. Disponibilizar informações necessárias para negociação com veículos, 

ou, se assim a Câmara de Vereadoresdeterminar, negociar diretamente, 

repassando todas as condições negociadas; 

2.3.4. Controlar os espaços adquiridos dos veículos e apresentar relatório 

mensal à Câmara de Vereadores, com acompanhamento dos espaços e das 

inserções utilizadas e a serem utilizadas; 

2.3.5. Apresentar trimestralmente mapa referente ao saldo dos espaços 

disponíveis de cada veículo;  

2.3.6. Apresentar estudos relativos à utilização de mídias inovadoras e 

alternativas quando solicitado pela equipe de Comunicação da Câmara de 

Vereadores 

2.3.7. As atividades da Agência funcionarão sob as orientações da equipe de 

Comunicação da Câmara de Vereadorese nenhum ato ou ação será deflagrado 

sem autorização do setor; 

2.3.8. As autorizações efetuadas serão registradas em relatório específico para 

a Câmara de Vereadores; 

2.3.9. A programação de mídia, bem como qualquer comprometimento de 

despesa em nome da Câmara de Vereadores, será previamente submetida à 

equipe de Comunicação da Câmarapara sua aprovação; 
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ANEXO 02 – PROPOSTA TÉCNICA ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO 

E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1. As licitantes deverão comprovar que atendem aos requisitos previstos na Lei 

12.232/2010 e neste Edital.  

2. O atendimento acima referido deverá ser comprovado por meio de Proposta 

Técnica estruturada em 04 (quatro) quesitos: Plano de Comunicação 

Publicitária, Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 

Problemas de Comunicação. 

2.1. Plano de Comunicação Publicitária  

2.1.1. As licitantes apresentarão Plano de Comunicação Publicitária elaborado 

com base no briefing constante do Anexo 3 deste Edital. 

2.1.2. O Plano de Comunicação Publicitária deverá ser elaborado em 02 (duas) 

vias – NÃO IDENTIFICADA e IDENTIFICADA – que deverão ser 

acondicionadas separadamente nos INVÓLUCROS Nº 1 e Nº 2, conforme itens 

6.2 a 6.10 deste Edital. 

2.1.3. A Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária não poderá 

ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite 

a identificação de sua autoria antes da abertura do INVÓLUCRO Nº 2. 

2.1.4. A Via Identificada do Plano de Comunicação Publicitária – sem os 

exemplos de peças e/ou material da Ideia Criativa, deverá constituir-se em 

cópia da Via Não Identificada, com a identificação da Licitante, e ser datada e 

assinada na última página e rubricada nas demais, pelo representante legal da 

Licitante. 

2.1.5. O Plano de Comunicação Publicitária (Raciocínio Básico, Estratégia de 

Comunicação Publicitária e Estratégia de Mídia e Não Mídia) deverá ser: 

. a) redigido em língua portuguesa;  

. b) elaborado em papel A4 branco com gramatura 75g/m2, orientação retrato;  

. c) com espaçamento de 2cm nas margens direita e esquerda, a partir da 

borda e de 3cm das margens superior e inferior, a partir da borda;  
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. d) texto e numeração das páginas em fonte Arial 12, estilo “normal”, na cor 

preta;  

. e) espaçamento simples entre linhas e parágrafos;  

. f) textosjustificados;  

. g) sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;  

. h) com todas páginas numeradas sequencialmente, pelo editor de textos, a 

partir da primeira folha interna, em algarismos arábicos no canto  superior 

direito da página;  

. i) em caderno único, com espiral preto colocado à esquerda;  

. j) capa e contracapa em papel A4 branco, com gramatura de 75g/m2, ambas 

em branco;  

. k) sem identificação da Licitante.  

2.1.6. Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação 

Publicitária poderão ter gráfico e/ou tabela, com a utilização de cores, com 

fonte Arial, tamanho 10; 

2.1.7. Os gráficos e tabelas dos subquesitos Raciocínio Básico, Estratégia de 

Comunicação Publicitária e Estratégia de Mídia e Não Mídia poderão ser 

apresentados em papel A3 dobrado, branco com gramatura 75g/m2, sendo que 

as áreas ocupadas das duas páginas serão consideradas no cômputo do limite 

previsto no item 2.1.14; 

2.1.8. As especificações do item 2.1.5 não se aplicam aos exemplos de peças 

de que trata a alínea “c” do item 2.1.16.  

2.1.9. Os exemplos de peças e/ou material integrantes do subquesito Ideia 

Criativa serão apresentados separadamente do caderno de que trata o item 

2.1.5, podendo ser folhas soltas em papel A3 dobrado, branco com gramatura 

75g/m2, sem qualquer tipo de grampo ou encadernação. 

2.1.10. As tabelas, gráficos e planilhas do quesito Estratégia de Mídia e Não 

Mídia (alínea “d” do item 2.1.16) poderão ser elaboradas com fontes e 

tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos e ser editadas 
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em cores. 

2.1.11. Os exemplos mencionados no item 2.1.9 não deverão conter 

identificação de sua autoria e deverão ter formatos compatíveis com suas 

características e adequar-se às dimensões do INVÓLUCRO Nº 1. 

2.1.12. No cálculo da alocação dos valores para a produção e veiculação da 

campanha da Idéia Criativa, as licitantes utilizarão como referencial a verba 

indicada no Briefing. 

2.1.13. Os profissionais indicados para fins de comprovação da Capacidade de 

Atendimento deverão participar da elaboração dos serviços objeto dos 

contratos a serem formalizados, admitida a sua substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 

Câmara de Vereadores de Navegantes. 

2.1.14. Os textos pertinentes ao Plano de Comunicação Publicitária estão 

limitados a até 10 (dez) laudas, ressalvado que os roteiros das peças de que 

trata a alínea “c” do item 2.1.16 - Ideia Criativa e os textos, tabelas, gráficos e 

planilhas referentes à alínea “d” do item 2.1.16 – Estratégia de Mídia e Não 

Mídia não serão computados nesse limite de laudas. 

2.1.15. Os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia não têm limitação quanto 

ao número de páginas, mas cabe às licitantes atentarem para as disposições 

deste Edital quanto às dimensões do INVÓLUCRO Nº 1, especialmente na 

alínea “c” do item 6.7 deste Edital. 

2.1.16. O Plano de Comunicação Publicitária deverá compreender os seguintes 

quesitos: a) Raciocínio Básico – texto em que a Licitante apresentará um 

diagnóstico das necessidades de comunicação da Câmara de Vereadores, a 

compreensão sobre as informações constantes do briefing e os desafios de 

comunicação a serem enfrentados. 

b) Estratégia de Comunicação Publicitária – A Licitante apresentará e 

defenderá o partido temático e o conceito que, de acordo com seu raciocínio 

básico, devem fundamentar a proposta para alcance dos resultados e metas de 

comunicação da Câmara de Vereadores, além de explicitar e defender os 

principais pontos da estratégia de comunicação sugerida para a solução do 
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problema e dos objetivos de comunicação, especialmente o que dizer, a quem 

dizer, como dizer e que instrumentos, ferramentas e meios de divulgação 

utilizar. 

c) Ideia Criativa – a Licitante apresentará campanha publicitária com a relação 

de todas as peças integrantes da campanha, inclusive as eventuais variações 

de formato, e exemplos de peças de comunicação propostas pela agência para 

alcançar as metas por ela explicitadas na Estratégia de Comunicação 

Publicitária. Os exemplos de peças estão limitados a até 05 (cinco), 

independentemente do meio de divulgação, do tipo ou da característica da 

peça e podem ser apresentados sob a forma de roteiro, leiaute e story-board 

impressos em papel tamanho A3, sem montagens ou passpartout. Não serão 

aceitos CDs, DVDs ou outras formas de apresentação. 

OBS 1: As licitantes apresentarão relação de todas as peças integrantes da 

campanha, incluídas as eventuais reduções e variações de formato e as peças 

que eventualmente extrapolarem o limite previsto.  

OBS 2: Eventuais slogans e motes publicitários para a produção das peças da 

campanha deverão ser compostos na mesma fonte e formatação do texto 

conforme descrito no item 2.1.5. 

d) Estratégia de Mídia e Não Mídia, constituída de: 1) apresentação em que a 

Licitante explicitará e justificará a estratégia e as táticas recomendadas, em 

consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e 

em função da verba referencial indicada no Briefing, sob a forma de textos, 

tabelas, gráficos e planilhas; 2) simulação de plano de distribuição em que a 

Licitante identificará todas as peças e ou material destinados a veiculação, 

exposição ou distribuição, sob a forma de textos, tabelas, gráficos e 

planilhas. a) Dessa simulação deverá constar resumo geral com informações 

sobre, pelo menos: I O período de distribuição das peças e ou material; II. As 

quantidades de inserções das peças em veículos de divulgação; III. Os valores 

(absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de 

divulgação, separadamente por meios; IV. Os valores (absolutos e 

percentuais) alocados na produção e ou na execução técnica de cada peça 
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destinada a veículos de divulgação; V. As quantidades a serem produzidas de 

cada peça e ou material de não mídia; VI. Os valores (absolutos e percentuais) 

alocados na produção de cada peça e ou material de não mídia; VII. Os 

valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição de cada peça e ou 

material de não mídia. b). Nessa simulação: I. Os preços das inserções em 

veículos de comunicação devem ser os de tabela cheia, vigentes na data de 

publicação do Aviso de Licitação; II. Deve ser desconsiderado o repasse de 

parte do desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos 

termos do art. 11 da Lei n.o 4.680/1965; III. Devem ser desconsiderados os 

custos internos e os honorários sobre todos os serviços de fornecedores. 

2.2. Capacidade de Atendimento 

2.2.1. A Licitante deverá apresentar os documentos e informações que 

constituem a Capacidade de Atendimento em caderno específico, com ou sem 

o uso de cores, em papel A4, encadernadas com aspiral preto, em fonte Arial 

tamanho 12, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira folha 

interna, rubricadas e assinadas na última por seu representante legal. 

2.2.2. Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no 

item 2.2.1 não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro 

elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 

Identificada – e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do 

INVÓLUCRO Nº 2. 

2.2.3. A Capacidade de Atendimento será constituída de textos em que a 

Licitante apresentará: 

. a) relação nominal dos principais clientes atendidos pela Licitante à época da 

apresentação da Proposta Técnica, com a  especificação do período de 

atendimento de cada um deles;  

. b) quantificação e qualificação, sob a forma de currículo resumido (no mínimo 

nome, formação e experiência), dos profissionais que estarão à 

 disposição da execução dos serviços à Câmara de Vereadores, caso 

as licitantes venham a ser contratadas, discriminando as áreas de 
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estudo e planejamento, criação, produção de rádio e TV, produção 

gráfica, mídia e atendimento;  

. c) relação das instalações, a infra-estrutura e os recursos materiais 

disponíveis para a execução do contrato;  

. d) a sistemática de atendimento e discriminará as obrigações a serem 

cumpridas pela Licitante, na execução dos serviços – caso  venha a ser 

contratada – incluídos os prazos a serem praticados, em condições 

normais de trabalho, na criação de campanha, materiais  publicitários 

impressos, peças de oportunidade e na elaboração de plano de mídia;  

. e) a discriminação das informações de marketing e comunicação, das 

pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia 

 que colocarão regularmente à disposição da Câmara de Vereadores, 

sem ônus adicional, durante a execução dos serviços.  

2.3. Repertório 

2.3.1. A Licitante deverá apresentar os documentos e informações que 

constituem o Repertório na forma dos itens 2.2.1 e 2.2.2 anteriores. (OBS.: As 

peças gráficas do Repertório poderão ser apresentadas em formato A3, branco 

com gramatura 75g/m2, devendo-se utilizar sistema de dobras para seu 

acondicionamento no caderno de formato A4). 

2.3.2. O Repertório constituirá um conjunto de trabalhos, concebidos e 

veiculados, expostos e ou exibidos pelas licitantes, preferencialmente nos 

últimos 03 (três) anos, para anunciantes que não a Câmara de Vereadores, sob 

a forma de peças e respectivas memórias técnicas, nas quais se incluirá 

indicação sucinta do problema que a peça se propôs a resolver. As licitantes 

deverão apresentar 04 (quatro) peças e observar o limite de 02 (duas) peças 

para cada meio de divulgação. Cada peça deverá conter ficha técnica com a 

identificação das licitantes, título, data de produção, período de veiculação 

exposição/ exibição e menção de pelo menos um veículo/espaço que a 

divulgou/expôs/exibiu. As peças eletrônicas e os spots e/ou jingles deverão 

serfornecidos em CD ou DVD; e as peças gráficas, em proporções que 

preservem suas dimensões originais e possibilitem sua leitura. 
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2.3.3. Se a Licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida no 

item 2.3.2, sua pontuação máxima, neste quesito, será proporcional à prevista 

na alínea “c” do item 6.1, aplicando-se a regra de três simples. 

2.3.4. As peças e ou material não podem referir-se a trabalhos solicitados e/ou 

aprovados pela Câmara de Vereadores.  

2.4. Relatos de soluções de problemas de comunicação 

2.4.1. A Licitante deverá apresentar os documentos que constituem os Relatos 

de Soluções de Problemas de Comunicação na forma descrita nos subitens 

2.2.1 e 2.2.2 anteriores. (OBS.: As peças gráficas do Relato de soluções de 

problemas de comunicação poderão ser apresentadas em formato A3, 

devendo-se utilizar sistema de dobras para seu acondicionamento no caderno 

de formato A4). 

2.4.2. Deverão ser apresentados 3 (três) cases, de, no máximo 2 (duas) laudas 

cada, formalmente referendados pelos respectivos anunciantes, permitida a 

inclusão de até 5 (cinco) peças de qualquer tipo para cada relato. Os relatos 

apresentados não podem referir-se a ações de comunicação solicitadas e/ou 

aprovadas pela Câmara de Vereadores. As peças eletrônicas e/ou os spots 

e/ou jingles deverão ser fornecidos em CD ou DVD; e as peças gráficas, em 

proporções que preservem suas dimensões originais e sua leitura. 

2.4.3. Se a Licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida no 

item 2.4.2, sua pontuação máxima, neste quesito, será proporcional à prevista 

na alínea “d” do item 6.1, aplicando-se a regra de três simples. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

3. A Subcomissão Técnica prevista no item XI deste Edital analisará as 

Propostas Técnicas das licitantes quanto ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critérios de 

julgamento técnico os seguintes atributos da Proposta, para cada quesito ou 

subquesito: 

4.1. Plano de Comunicação Publicitária 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315. 

Centro - Navegantes – SC 

Cep. 88.375-000 

4.1.1. Raciocínio Básico – a acuidade da compreensão: 

. a) das características da Câmara de Vereadores e das suas atividades que 

sejam significativas para a comunicação;  

. b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações da Câmara de 

Vereadores com os munícipes;  

. c) do papel da Câmara de Vereadores no atual contexto social, político e 

econômico;  

. d) do problema e dos objetivos de comunicação estabelecidos pela Câmara 

de Vereadores no Briefing. 

4.1.2. Estratégia de Comunicação Publicitária:   

a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e 

qualificação da Câmara de Vereadores e ao problema e objetivos de 

comunicação; 

. b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 

defesa do partido temático e do conceito propostos;  

. c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 

comunicação da Câmara de Vereadores e seus públicos;  

. d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária 

proposta para solução do problema e dos objetivos de  comunicação da 

Câmara de Vereadores;  

. e) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 

defesa da estratégia de comunicação proposta;  

. f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre a Câmara de 

Vereadores, o seu problema específico e seus objetivos de 

comunicação, seus  públicos e a verba disponível.  

4.1.3. IdeiaCriativa: 

. a) sua adequação ao problema específico e aos objetivos de comunicação 

da Câmara de Vereadores;  

. b) sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela 
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Licitante.  

. c) sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público alvo;  

. d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;  

. e) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem;  

. f) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta;  

. g) sua pertinência às atividades da Câmara de Vereadores e à sua inserção 

nos contextos social, econômico e político;  

. h) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos 

exemplos de peças apresentados;  

. i) a exequibilidade das peças;  

. j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças aos meios e aos 

públicos propostos;  

. k) a adequação da proposta à identidade visual da Câmara de Vereadores.  

4.1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia: 

. a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos 

de público prioritários;  

. b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos;  

. c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às 

duas alíneas anteriores;  

. d) a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso 

dos recursos próprios de comunicação próprios da Câmara de 

Vereadores;  

. e) a economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano 

simulado de distribuição de peças;  

. f) a otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa.  

4.2. Capacidade de Atendimento: 

. a) o porte e a tradição dos clientes atuais da Licitante e o conceito de seus 

produtos e serviços no mercado;  
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. b) a experiência dos profissionais da Licitante em atividades publicitárias;  

. c) a adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais à 

estratégia de comunicação publicitária da Câmara de Vereadores;  

. d) a adequação das instalações, da infra-estrutura e dos recursos materiais 

que estarão à disposição da execução do contrato;  

. e) a operacionalidade do relacionamento entre a Câmara de Vereadores e a 

Licitante, esquematizado na proposta;  

. f) a relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação e 

das pesquisas de audiência, da auditoria de circulação e controle  de 

mídia que a Licitante colocará regularmente à disposição da Câmara de 

Vereadores sem ônus adicional, durante a vigência do contrato;  

4.3. Repertório: 

. a) a idéia criativa e sua pertinência ao problema que a Licitante se propôs a 

resolver;  

. b) a qualidade da execução e do acabamento da peça.  

. c) a clareza da exposição das informações prestadas;  

4.4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação: 

. a) a evidência de planejamento publicitário;  

. b) a consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;  

. c) a relevância dos resultados apresentados;  

. d) a concatenação lógica da exposição;  

5. A juízo da Câmara de Vereadores, as ações de comunicação da Licitante 

poderão ou não vir a ser produzidas e veiculadas, com ou sem modificações, 

caso a Licitante venha a formalizar contrato de prestação de serviço com a 

Câmara de Vereadores. 

PONTUAÇÃO  

6. A avaliação das Propostas Técnicas poderá resultar na pontuação máxima 

de 100 (cem) pontos. 
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6.1. Cada quesito poderá atingir a pontuação máxima descrita a seguir:  

a) Plano de Comunicação Publicitária: 65 (sessenta e cinco)  

I. Raciocínio Básico – 10 (dez)  

II. Estratégia de Comunicação Publicitária – 25 (vinte e cinco) 

III. Idéia Criativa – 20 (vinte)  

IV. Estratégia de Mídia e Não Mídia – 10 (dez)  

b) Capacidade de Atendimento: 15 (quinze)  

c) Repertório: 10 (dez)  

d) Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação: 10 (dez). 

6.2. Cada membro da Subcomissão Técnica atribuirá pontos individuais a cada 

um dos quesitos e subquesitos, de acordo com a pontuação máxima prevista 

no item 6.1, obedecidos intervalos de 0,5 (meio) ponto e levando em 

consideração todos os itens previstos neste Anexo. 

6.3. A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos de 

cada membro da Comissão Técnica, com duas casas decimais, respeitados a 

pontuação máxima de cada quesito e subquesito prevista no item 6.1 e o limite 

máximo definido no item 6. 

6.4. A nota final de cada Licitante corresponderá à soma dos pontos dos 

quesitos. 

6.5. Se, na avaliação de um quesito, a diferença entre a maior e a menor 

pontuação for maior que 20% da pontuação máxima do quesito, a pontuação 

será reavaliada pela Subcomissão Técnica com o fim de restabelecer o 

equilíbrio das pontuações atribuídas, devendo o fato ser registrado nas 

justificativas descritas no item 11.13.3 deste Edital. 

6.6. Persistindo a diferença de pontuação após a reavaliação do quesito, os 

membros da Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas 

destoantes, deverão registrar suas justificativas em ata, a qual deverá ser 

assinada por todos os membros da Subcomissão Técnica e passará a compor 

o processo da licitação. 
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6.7. Se houver desclassificação de alguma Proposta Técnica por 

descumprimento de disposições do instrumento convocatório, ainda assim será 

atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão 

acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros da 

Subcomissão Técnica, até que expirem os prazos para interposição de 

recursos relativos a essa fase da licitação, exceto nos casos em que o 

descumprimento resulte na identificação da Licitante antes da abertura do 

INVÓLUCRO Nº 2 – via identificada do Plano de Comunicação Publicitária. 

6.8. Serão classificadas as Propostas Técnicas das licitantes que atenderem a 

todas as condições a seguir: 

. a) obtiverem nota final igual ou superior a 80 pontos;  

. b)obtiverem nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos no subquesito 

Estratégia de Comunicação Publicitária;  

. c) obtiverem nota igual ou superior a 12 (doze) pontos no subquesitoIdeia 

Criativa;  

. d) obtiverem nota igual ou superior a 6 (seis) pontos no subquesito Estratégia 

de Mídia e Não Mídia;  

. e) obtiverem nota igual ou superior a 10 (dez) pontos no subquesito 

Capacidade de Atendimento;  

. f) não obtiverem nota 0 (zero) em nenhum quesito ou subquesito;  

. g) atenderem as demais exigências deste Edital.  

6.9. Em caso de empate serão consideradas como mais bem-classificadas as 

licitantes que tiverem obtido as maiores pontuações nos quesitos do Plano de 

Comunicação Publicitária, observando-se a ordem abaixo, até que se obtenha 

o desempate: 

. a) Estratégia de Comunicação Publicitária;  

. b) IdeiaCriativa;  

. c) Estratégia de Mídia e Não Mídia;  

. d) RaciocínioBásico.  
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6.10. Persistindo o empate após adotado o critério anterior, será considerada a 

nota obtida no quesito Capacidade de Atendimento. Por fim, serão 

consideradas as notas do Repertório e dos Relatos de Soluções de Problemas 

de Comunicação, consecutivamente. 

6.11. Em último caso, não havendo mais forma de desempate pelo aspecto 

técnico, será adotado sorteio, a ser realizado na própria sessão ou em ato 

público para o qual todas as AGÊNCIAS serão convocadas, vedado qualquer 

outro processo. Caso o sorteio não ocorra na sessão, todas as AGÊNCIAS 

serão comunicadas, formalmente, do dia, hora e local do sorteio. 

6.11.1. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam 

todos os convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências, 

vedado qualquer outro processo. Todas as AGÊNCIAS serão comunicadas, 

formalmente, do dia, hora e local do sorteio. 
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BRIEFING 

1 – CLIENTE 

CÂMARA DE VEREADORESDE NAVEGANTES 

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este “briefing” contém informações básicas que irão orientar as agências de 

publicidade, participantes da presente licitação, no desenvolvimento da sua 

Proposta Técnica. Como DESAFIO DE COMUNICAÇÃO e referência para a 

avaliação das propostas, a Câmara de Vereadoresde Navegantes busca uma 

proposta que tenha como tema central o papel da Câmara de Navegantes e a 

transparência no Legislativo. 

Em 2015 o Legislativo Municipal de Navegantes inicia o segundo biênio da 13ª 

Legislatura com 10 (dez) vereadores eleitos representantes do povo. Na sua 

função, o vereador elabora e produz normas legais, ou leis, que assegurem a 

ordem e o desenvolvimento da coletividade, eainda, analisa e aprova as leis 

que são de competência do Executivo Municipal. O vereador é um agente 

político que atende as reivindicações da comunidade, que fiscaliza e 

acompanha a execução das leis em geral e da Lei Orçamentária. 

A comunicação pública é um canal direto com o cidadão e a Câmara de 

Vereadorestambém quer garantir o direito ao acesso à informação, 

reguladamentada pela Lei nº 12.527/2011. A Casa do Povo presta informações 

à população sobre os seus direitos e deveres, a atuação e despesas dos 

parlamentares, as políticas públicas desenvolvidas pelo executivo, divulga os 

repasses de recursos financeiros e outras questões de interesse público. 

A Casa de Leis dispõem à população os seguintes canais de comunicação 

para solicitar informações e fazer sugestões ou reclamações: o atendimento 

através da central telefônica (telefonista e ramais);Formulário Fale com Câmara 

(site): envio de mensagens direcionadas à Câmara são respondidas por 

servidor designado; Webmail (site): envio de mensagens direcionadas à 

Câmara pelo email(camaradenavegantes@gmail.com); Notícias da Câmara (site); 

envio de notícias referentes à Câmara; Ouvidoria da Câmara: é a instância 

mailto:camaradenavegantes@gmail.com
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administrativa responsável por acolher reclamações, denúncias, elogios, 

críticas e sugestões dos cidadãos, quanto aos serviços e atendimentos 

prestados pela Câmara, através do preenchimento de formulário no site na aba 

da ouvidoria, ou ligando para o telefone (047) 33421818 ou através do e-mail: 

ouvidoriacamaravereadoresnvg@gmail.com. 

A atual administração pretende com estas novas ações, garantir a eficiência 

dos serviços prestados, visando o cidadão em primeiro lugar. A Casa do Povo 

quer buscar a excelência em gestão e aperfeiçoar o seu atendimento através 

do comprometimento dos colaboradores empenhados em oferecer um serviço 

de qualidade. Entre as metas desta gestão, está a realização de um novo 

concurso público em 2015. 

O objetivo para a estratégia de comunicação é firmar o conceito que a 

prioridade da Casa do Povo é a promoção da excelência dirigida ao cidadão e 

por um conjunto de princípios, voltados para a qualidade da gestão e dos 

serviços púbicos. Estimular o contato do cidadão através dos canais de 

comunicação disponíveis e fortalecer o empenho do legislativo em oferecer um 

serviço público de qualidade, eficiente e transparente. A ideia é intensificar as 

ligações com os cidadãos, ampliar o conhecimento da comunidade sobre as 

atividades legislativas, além de aumentar a participação popular nas sessões 

da Câmara. 

3 – PÚBLICO-ALVO 

Prioritário: População de Navegantes de uma forma geral. 

4 – OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO 

Informar a população sobre o real papel da Câmara de Vereadoresa fim de 

conscientizar os munícipes. Desta forma, acreditamos que iremos contribuir 

diretamente para que tenhamos cidadãos mais conscientes em relação à 

política e ao funcionamento do Poder Legislativo. 

Também como objetivo, pretendemos que as ações de comunicação possam 

garantir maior transparência para a população a respeito do trabalho do 

Legislativo Municipal. 

5 – VERBA 

mailto:ouvidoriacamaravereadoresnvg@gmail.com
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A proposta técnica (campanha simulada) deverá ser desenvolvida observado o 

limite de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Todos os custos de 

criação, produção, veiculação e remuneração legal da agência, deverão estar 

contidos na verba destinada para a campanha. 

7 – PRAÇA DE VEICULAÇÃO 

O município de Navegantes. 

8 - PRAZO DE DURAÇÃO DA CAMPANHA 

30 (trinta) dias 

9 - O MUNICÍPIO 

Navegantes 

DATA DE CRIAÇÃO 

20/08/1962 

HABITANTES 

60556 - IBGE/2010 

ELEITORES 

41.931 - TRE/SC SET/2014 

ÁREA TERRITORIAL 

112,029 km2 

CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL 

Essencialmente urbana 

PIB PER CAPITA 

R$ 23.342,62 (BNDES) 

UFM - Unidade Fiscal do Município - 2015 

R$ 121,78 

DISTÂNCIA DE FLORIANÓPOLIS 

114 Km 

Fonte: IBGE 
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ANEXO 04 – PROPOSTA DE PREÇOS ORIENTAÇÕES PARA A 

ELABORAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1. A Licitante deverá apresentar Proposta de Preços informando o percentual 

de desconto a ser praticado sobre a tabela do Sindicato das Agências de 

Propaganda de Santa Catarina - SINAPRO, vigente até a data da publicação 

deste Edital, para os serviços internos, assim entendidos aqueles que são 

executados pelo pessoal e/ou com os recursos da própria agência; 

2. A Licitante deverá apresentar Proposta de Preços informando o percentual 

de honorários referentes à produção e execução técnica de peças e materiais 

cuja distribuição não proporcione à AGÊNCIA o desconto de agência 

concedido pelos veículos de divulgação, incidentes sobre os custos de serviços 

realizados por fornecedores. 

3. A Licitante deverá apresentar Proposta de Preços informando o percentual 

de honorários referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de 

outros instrumentos de avaliação e geração de conhecimento, pertinentes ao 

contrato e que não impliquem em execução de serviços da agência, incidentes 

sobre os custos de serviços realizados por fornecedores. 

4. No julgamento das propostas de Preços, a classificação dar-se-á em ordem 

crescente, sendo considerada como a de menor preço aquelas que 

apresentarem o maior percentual de desconto no item 1 e menor percentual de 

honorários referidos nos itens 2 e 3 acima. 

5. Os percentuais propostos serão de exclusiva responsabilidade da AGÊNCIA 

e não lhe assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, 

nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6. O percentual proposto deverá contemplar todas as despesas necessárias à 

plena execução dos serviços, tais como de pessoal, de administração, e todos 

os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o 

serviço. 

7. O prazo das propostas será declarado pela AGÊNCIA com validade de 60 

(sessenta) dias, contado a partir da data de abertura dos INVÓLUCROS. 
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8. Expirado o prazo de validade das propostas sem convocação para a 

contratação, as AGÊNCIAS ficam liberadas dos compromissos assumidos, 

inclusive a vencedora, que podem se recusar a assinar o contrato, salvo se 

tiverem dado causa ao atraso. 

9. A simples apresentação das propostas implicará a aceitação integral das 

condições fixadas neste Edital. 

10. Serão desclassificadas as propostas que: a) Oferecerem desconto superior 

a 30% (trinta por cento) no item 1 b) Oferecerem percentual de honorário 

inferior a 10% (dez por cento) no item 2 c) Oferecerem percentual de honorário 

inferior a 5% no item 3 d) não atenderem às exigências deste Edital e de seus 

Anexos. e) apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras e emendas, 

bem como tipografia ou impressão que comprometam seu conteúdo; f) forem 

apresentadas em desacordo com os termos da minuta constante do Anexo 

5; g) apresentarem preços baseados em outra proposta ou que contiverem 

qualquer item condicionante para a entrega dos serviços; 

11. Não serão consideradas quaisquer cláusulas ou condições especiais no 

corpo das propostas, oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 

ou vantagem baseados nas ofertas das demais AGÊNCIAS. 

12. Poderão ser admitidas, a juízo da Comissão de Licitação, alterações 

formais destinadas a sanar evidentes erros formais que não impliquem 

alteração do conteúdo das Propostas e desde que não comprometam a lisura e 

o caráter competitivo desta licitação. 

13. Uma vez conhecida a proposta de menor preço, as demais AGÊNCIAS, 

obedecida a ordem de classificação das Propostas Técnicas, serão chamadas 

para se manifestarem quanto à concordância em realizar os serviços pelo 

mesmo percentual da proposta de menor preço. 

14. A AGÊNCIA convocada na forma do item 14 que não concordar com o 

preço da 1o classificada na Proposta de Preços perderá o direito de contratar 

os serviços com a Câmara de Vereadores, não lhes cabendo nenhum tipo de 

indenização. 
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15. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a CONTRATANTE 

poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas 

propostas, excluídas as causas da desclassificação. Todas as AGÊNCIAS 

classificadas nesta licitação serão comunicadas, formalmente, do dia, hora e 

local da abertura dos novos invólucros. Neste caso, o prazo de validade das 

propostas será contado da nova data de abertura dos invólucros PROPOSTA. 
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ANEXO 05 – MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços de publicidade da 

licitação em referência. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:  

NOME EMPRESARIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL: 

2. CONDIÇÕES GERAIS  

2.1. A proponente conhece e aceita os termos do instrumento convocatório que 

rege a presente licitação bem como a minuta de contrato que o integra.   

2.2. Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser 

formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito no(a) 

________________________ (informar endereço completo). 

3. REMUNERAÇÃO 

3.1. Declaramos que na vigência do contrato a ser assinado com a Câmara de 

Vereadoresadotaremos o desconto de ----------% (por extenso) sobre a tabela 

do sindicato da base territorial onde a agência estiver localizada para os 

serviços internos, assim entendidos aqueles que são executados pelo pessoal 

e/ou com os recursos da própria agência, conforme disposto na Cláusula 

Quinta da minuta do contrato anexo a este Edital. 

3.2. Declaramos que na vigência do contrato a ser assinado com a Câmara de 

Vereadoresadotaremos os honorários de ----------% (por extenso) a serem 

cobrados daCâmara de Vereadoressobre os custos comprovados previamente 

autorizados pela a Câmara de Vereadores, relativos aos serviços de produção 

e execução técnica de peças e materiais realizados por fornecedores, com a 

intermediação e supervisão da AGÊNCIA, cuja distribuição não proporcione o 

desconto de Agência concedido pelos veículos de divulgação, conforme 

disposto na Cláusula Quinta da minuta do contrato anexo a este Edital. 

3.3. Declaramos que na vigência do contrato a ser assinado com a Câmara de 

Vereadoresadotaremos os honorários de ----------% (por extenso) a serem 

cobrados da Câmara de Vereadores sobre os custos comprovados 

previamente autorizados pela Câmara de Vereadores, relativos ao 
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planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e geração de conhecimento pertinentes à execução do contrato, com 

a intermediação e supervisão da AGÊNCIA, cuja distribuição não proporcione o 

desconto de Agência concedido pelos veículos de divulgação, conforme 

disposto na Cláusula Quinta da minuta do contrato anexo a este Edital. 

3.4. Para aprovação dos serviços realizados por fornecedores, serão 

apresentados, no mínimo, 03 (três) cotações de preços, colhidas entre 

fornecedores distintos sem vinculação societária entre eles e esta Empresa, 

conforme estipulado na Lei 12.232/2010. 

4. DIREITOS AUTORAIS 

4.1. Na reutilização de peças (inclusive fotos) em meios iguais e por período 

igual ao inicialmente pactuado, o valor a ser pago pela Câmara de 

Vereadoresserá de, no máximo, 70% (setenta por cento) do valor 

orçado/contratado, exclusivamente para o cachê de modelos/atores e para os 

honorários do fotógrafo, pelos direitos de uso de imagem. No caso de o 

orçamento/contrato contemplar mais de uma peça/foto e não tiverem sido 

especificados os preços unitários dos cachês de modelos/atores e dos 

honorários do fotógrafo, o percentual incidirá, no máximo, sobre o preço 

unitário apurado de acordo com simples regra de três. 

4.2. Na reutilização das peças fonográficas em meios iguais e por período igual 

aos inicialmente pactuados, o valor a ser pago pela Câmara de Vereadoresserá 

de até 70% (setenta por cento) do valor contratado. 

4.3. Na reutilização de peças audiovisuais em meios, período e demais 

condições iguais aos inicialmente pactuados, o valor a ser pago pela Câmara 

de Vereadoresserá de até 70% (setenta por cento) dos cachês dos atores e 

dos honorários do diretor, pelos direitos de uso de imagem. Também será pago 

pela Câmara de Vereadoresaté 10% (dez por cento) sobre o valor total 

inicialmente contratado, pelo direito patrimonial. 

4.4. Na reutilização de peças em meios iguais e por período igual ao 

inicialmente pactuado, o percentual máximo sobre o valor original da cessão de 

uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago pela 
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Câmara de Vereadoresaos detentores dos direitos patrimoniais de uso dessas 

obras, será de 70% (setenta por cento). 

4.5. Para reutilização de peças por períodos inferiores aos inicialmente 

pactuados, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples.  

5. OUTRAS CONDIÇÕES 

5.1. Declaramos que, na reutilização de peças publicitárias e contratação de 

direitos autorais serão negociados, sempre, as melhores condições de preços 

para a Câmara de Vereadorese observada todas as condições definidas na 

minuta do contrato anexa ao presente Edital (Cláusula Sexta). 

5.2. Garantimos a transferência à Câmara de Vereadoresde toda e qualquer 

vantagem obtida nas negociações de preços e/ou condições de pagamento 

junto a veículos e a fornecedores. 

5.3. Assumimos o compromisso de orientar a produção dos serviços, 

garantindo total responsabilidade pelo resultado dos mesmos.  

5.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura 

dos invólucros DOCUMENTOS. 

5.5. Os honorários propostos contemplam todas as despesas necessárias à 

plena execução do serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os 

encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço. 

5.6. Desde já declaramo-nos cientes de que a Câmara de 

Vereadoresprocederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei. 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA E CARIMBO DA AGÊNCIA  

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
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ANEXO 06 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

1. Para se habilitar, as licitantes cujas Propostas Técnicas e de Preços tiverem 

sido classificadas deverão apresentar a Documentação na forma prevista neste 

Anexo, acondicionada no INVÓLUCRO Nº 5; 

1.1. Capacidade Jurídica 

1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, Certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede ou domicílio da 

licitante, ou ato constitutivo e alterações subsequentes ou a respectiva 

consolidação, devidamente registrados em se tratando de sociedade comercial, 

e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

1.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado 

de prova da diretoria em exercício.  

1.1.3. Decreto de autorização devidamente arquivado, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.  

1.2. Idoneidade Financeira 

1.2.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis, devidamente registrados e apresentados na forma da lei, 

que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. Serão considerados aceitos como na forma da lei o 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis que sejam assim 

apresentados: 

1) Sociedades regidas pela Lei no 6.404/76 (Sociedade Anônima) - Publicados 

em Diário Oficial; ou - Publicados em jornal de grande circulação; ou - Por 

fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

proponente. 

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda): - Por fotocópia do 

livro diário, inclusive os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
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autenticadas na Junta Comercial na sede ou domicílio do proponente ou em 

outro órgão equivalente; ou - Por fotocópia do Balanço e Demonstrações 

contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do proponente. 

3) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

assinadas por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

1.2.1.1. Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a 01 (um) 

ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou 

balancete) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu 

funcionamento. 

1.2.1.2. Comprovação da boa situação financeira da empresa, através da 

apresentação, em folha separada, das demonstrações abaixo, calculadas a 

partir do último balanço patrimonial apresentado: 

A) Índice de Liquidez Geral = AC + RLP >1,0 (Maior ou igual a um) PC + ELP 

Onde: 

AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante RLP = Realizável a Longo 

Prazo ELP = Exigível a Longo Prazo 

1.2.1.3. As licitantes que apresentarem valores fora dos limites dos intervalos 

acima, serão inabilitadas. 

1.2.2. Prova de capital social integralizado de, no mínimo, R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), devidamente registrado até a data de abertura 

do certame para os licitantes nacionais, ou o valor equivalente na moeda do 

país de origem para licitantes estrangeiros, considerada para a conversão a 

taxa de câmbio estabelecida pelo Banco Central do Brasil na data da primeira 

publicação deste Edital, admitida a atualização para esta data através de 

índices oficiais. 

1.2.3. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. No caso de sociedade civil não 

registrada na Junta Comercial, deverá ser apresentada Certidão Negativa de 
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Execução Patrimonial da sede ou domicílio da licitante. Caso a certidão seja 

apresentada sem indicação do prazo de validade, será considerada válida, 

para este certame, aquela emitida há no máximo 90 (noventa) dias a partir da 

data da respectiva emissão. 

1.3. Regularidade Fiscal e Previdenciária. 

1.3.1. Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ, do Ministério da Fazenda, em situação cadastral ativa; 

1.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

1.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou 

sede da licitante (Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Tributos e Contribuições 

Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal) ou certidão conjunta. 

1.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu 

ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada. 

1.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, relativos aos tributos relacionados com a prestação licitada. 

1.3.6. Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND, no prazo 

de validade. 

1.3.7. Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação do Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia – CRF, no prazo de validade 

1.3.8. A licitante poderá comprovar a regularidade fiscal, também por meio de: 

1.3.8.1. Certidões positivas com efeito negativo; 

1.3.8.2. Certidões positivas cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou 

com sua inexigibilidade suspensa por decisão judicial, apresentando neste 

caso, certidão de objeto e pé de todas as ações ajuizadas, que demonstrem 

essa situação. 
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1.3.9. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de 

validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há 

no máximo 90 (noventa) dias a partir da data da respectiva emissão. 

1.3.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

1.4. Capacidade Técnica:  

1.4.1. No mínimo 01 (um) Atestado ou Certidão em nome da licitante, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que 

o licitante presta ou prestou serviço semelhante ou equivalente, compatível em 

características com o objeto da licitação. 

1.5. As licitantes deverão exibir declaração em papel timbrado da empresa, 

firmada pelo responsável legal, com indicação de nome, RG e cargo, 

atestando, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo à sua 

habilitação. 

1.6. As licitantes deverão exibir declaração em papel timbrado da empresa, 

firmada pelo responsável legal, com indicação de nome, RG e cargo, 

atestando, sob as penas da lei, que não existem em seu quadro, funcionários 

menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos 

efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos, conforme minuta constante do Anexo 8. 

1.7. As licitantes deverão exibir declaração em papel timbrado da empresa, 

firmada pelo responsável legal, com indicação de nome, RG e cargo, 

atestando, sob as penas da lei, que apresentarão a prova de certificação 

técnica de funcionamento obtida perante o CENP - Conselho Executivo das 

Normas-Padrão ou entidade equivalente, legalmente reconhecida como 

fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agência de propaganda 

(art. 4º, da Lei no 12.232/10). 

1.8. As licitantes deverão apresentar comprovante de filiação junto ao 

SINAPRO do seu Estado origem. 

1.9. Apresentação do Certificado de Registro Cadastral obtido através 

docadastro do fornecedor na Câmara de Vereadores de Navegantes. 
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2. CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

2.1. No caso de a Licitante ser empresa estrangeira, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 

traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais estarão contidos no 

INVÓLUCRO Nº 5. 

2.2. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no 

original, em cópia autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da 

imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da 

cópia com o original, pelos membros da Comissão de Licitação. 

2.3. Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data 

marcada para a abertura dos INVÓLUCROS. Caso os documentos 

relacionados neste Anexo sejam apresentados sem indicação de prazo de 

validade, serão considerados, para o certame, válidos por 90 (noventa) dias a 

partir da data de sua emissão. 

2.4. As licitantes que alegarem estar desobrigadas da apresentação de 

qualquer um dos documentos exigidos neste Edital deverão comprovar esta 

condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação 

em vigor, apresentados na forma indicada no item anterior. 

2.5. O documento necessário para representação da Licitante na sessão de 

abertura, juntamente com o documento de identificação do respectivo 

representante deverá ser entregue à Comissão de Licitação apartado do 

INVÓLUCRO. 

2.6. Os documentos de comprovação da regularidade de situação deverão ter 

todas as páginas rubricadas por representante legal da Licitante, 

preferencialmente, numeradas e ser apresentados em original, em cópia 

autenticada por cartório ou, ainda, em cópia não autenticada, desde que seja 

exibido o original para conferência pela Comissão de Licitação, no ato de 

abertura dos INVÓLUCROS. 

2.7. Se a Licitante tiver filial, todos os documentos deverão estar ou em nome 

da matriz ou da filial, dependendo de quem seja a Licitante, salvo aqueles 
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documentos que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome 

da matriz. 

2.8. A não apresentação dos documentos exigidos neste Anexo implicará 

desclassificação da proposta e a aplicação das penalidades previstas no item 

XVIII deste Edital - Sanções Administrativas. 
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ANEXO 07 – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 

DECLARAÇÃO 

Ref.: Tomada de Preços nº 01/2015 

Para fins de participação na Tomada de Preços nº ____/2015, a(o) (NOME 

COMPLETO DA Licitante) .............................., CNPJ, ....... sediada(o) em ....... 

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que até a presente 

data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data Representante Legal (Qualificação e assinatura) 
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ANEXO 08 – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

EMPREGADOS MENORES NO QUADRO DA EMPRESA DECLARAÇÃO 

Ref.: Tomada de Preços nº ____/2015 

................................................................................ (NOME DA EMPRESA), 

inscrita no CNPJ no ..........................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade no ................................ e do CPF no 

...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(   ) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva ao lado). 

Local e data Representante Legal (Qualificação e assinatura) 
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ANEXO 09 – MINUTA DE PROCURAÇÃO OUTORGANTE 

(nome, endereço, nome empresarial, etc) 

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 

OBJETO: representar a outorgante perante aCâmara de Vereadores de 

Navegantes, no curso da Tomada de Preços nº ____/2015, que se realizará no 

......... (Nome e endereço da dependência). 

PODERES: retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de 

sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação e das 

propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular 

impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como 

assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 

cumprimento do presente mandato. 

LOCAL E DATA ASSINATURA 

OBS.: no caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade 

de o signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do 

estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, 

da ata de nomeação do signatário. 
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ANEXO 10 – MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE 

VEREADORESDE NAVEGANTES E A 

EMPRESA:_________________________________. 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a Câmara de 

VereadoresdeNavegantes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Rua Ezequiel Antero Rocha, nº315, Bairro Centro, Cidade de Navegantes – 

SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº......................................., daqui por diante 

denominada simplesmente Contratante ou Câmara de Vereadores, neste ato 

representada por sua Presidenta, Srª. Norma Espindola, brasileira, vereadora, 

residente e domiciliado em Navegantes - SC, e de outro a empresa 

_____________, inscrita no CNPJ/M.F. sob o n.o_____________, com 

domicilio na _____________, neste ato representada por _____________, 

portador do RG. _____________, e do CPF n.o _____________, doravante 

designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado os 

serviços descritos na cláusula DO OBJETO, em decorrência do resultado 

obtido na  nº ____/2015, seus ANEXOS, DOCUMENTOS e PROPOSTA 

COMERCIAL, integrantes deste instrumento para todos os fins de direito, de 

acordo com as disposições das Leis nº 12.232 de 29.04.2010, 4.680 de 

18.06.1965 e da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução dos serviços de publicidade 

da Câmara de Vereadores, compreendendo: 

. a) estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução 

interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra  de 

mídia, distribuição e avaliação de campanhas e peças publicitárias e de 

relacionamento com o público;  

. b) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e de geração de conhecimento relativos à execução do 
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contrato;  

. c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação 

publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 

 consonância com novas tecnologias;  

. d) produção e execução técnica das peças e ou material criados pela 

contratada.  

1.2. Os serviços serão prestados na forma de execução indireta, sob o regime 

da Lei nº 12.232/2010, e mediante a aplicação, de forma complementar, das 

Leis nº 4.680/1965 e nº 8.666/1993, obedecidos os termos e condições 

estabelecidos neste contrato, no Edital da licitação que lhe deu origem e nas 

Propostas Técnica e de Preços apresentadas, independentemente de 

transcrição. 

1.3. É vedada a prestação de serviços não previstos nesta cláusula, em 

especial as atividades de promoção, de patrocínio, de assessoria de 

comunicação, imprensa e relações públicas e a realização de eventos festivos 

de qualquer natureza. 

1.4. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea “b” do 

item 1.1 desta cláusula terão por finalidade: 

. a) gerar conhecimento sobre o município, o público-alvo e os veículos de 

divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;  

. b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de 

mensagens;  

. c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, 

vedada a inclusão de matéria estranha ou sem pertinência temática 

 com a ação publicitária.  

1.5. É vedada a subcontratação de outra agência de propaganda para a 

execução dos serviços compreendidos no objeto do edital. 

1.6. A CONTRATADA atuará por ordem e conta da Câmara de Vereadores, em 

conformidade com o art. 3° da Lei no 4.680/65, na contratação de: 

. a) fornecedores de serviços especializados para a produção e a execução 
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técnica das peças, campanhas e materiais previstos nas  alíneas do 

item 1.1 e para a execução dos demais serviços conexos e 

complementares desta cláusula;  

. b) veículos e outros meios de divulgação para a compra de tempo e espaço 

publicitários.  

1.7. Nas pesquisas a que se refere a alínea “b” do item 1.1 desta cláusula é 

vedada a inclusão de matéria estranha ou que não guarde pertinência temática 

com a ação publicitária ou com o objeto deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA REMUNERAÇÃO PELOS 

SERVIÇOS 

2.1. O valor estimado deste contrato é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais). 

2.2. O valor dos serviços será orçado pela CONTRATADA, em cada caso, em 

função dos custos respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de 

responsabilidade, sua compatibilidade com os preços de mercado, e deverão 

ser submetidos à apreciação da CONTRATANTE, que decidirá quanto à sua 

aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

2.3. Pelos serviços internos, assim entendidos aqueles que são executados 

pelo pessoal e/ou com os recursos da própria agência, a CONTRATADA será 

remunerada pelos valores constantes da Tabela de Custos Internos do 

Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Santa Catarina nos 

trabalhos desenvolvidos internamente pela Agência contratada, subtraído o 

desconto de ... % (... por cento). 

2.4. Pelos serviços referentes à produção e execução técnica de peças e 

materiais cuja distribuição não proporcione à AGÊNCIA o desconto de agência 

concedido pelos veículos de divulgação, a CONTRATADA será remunerada 

com honorários de ......% (....................) sobre os custos dos serviços. 

2.5. Pelos serviços referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e 

de outros instrumentos de avaliação e geração de conhecimento pertinentes à 

execução do contrato, a CONTRATADA será remunerada com honorários de 

......% (....................) sobre os custos dos serviços. 
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2.6. Na reutilização de peças, o pagamento atenderá ao disposto na Cláusula 

Quarta que trata sobre Direitos Autorais. 

2.7. A CONTRATADA declara que os percentuais de remuneração para a 

execução dos serviços contratados levaram em conta todos os custos, 

insumos, despesas e demais obrigações legais para o cumprimento integral 

das disposições contratuais até o termo final do presente contrato, não 

cabendo, pois, quaisquer reivindicações a título de revisão de preço ou 

reembolso, seja a que título for. 

2.8. A CONTRATADA não fará jus a honorários ou a qualquer outra 

remuneração sobre os serviços realizados por fornecedores referentes a 

produção e a execução técnica de peças e materiais cuja distribuição 

proporcione a ela o desconto de agência concedido pelos veículos de 

divulgação. 

2.9 Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA, de seus 

representantes ou fornecedores por ela contratados serão de sua exclusiva 

responsabilidade. Eventuais exceções, no exclusivo interesse da 

CONTRATANTE, poderão vir a ser ressarcidas por seu valor líquido e sem 

cobrança de honorários pela CONTRATADA, desde que antecipadamente 

orçadas e aprovadas pela CONTRATANTE. Quando houver ressarcimento de 

despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA, de seus 

representantes ou de fornecedores por ela contratados, deverão ser 

apresentados comprovantes de passagens, diárias, locação de veículos, entre 

outros, a fim de aferir a execução da despesa e assegurar seu pagamento pelo 

líquido, sem a incidência de honorários. 

2.10. A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou não a 

totalidade do valor previsto no item 2.1 desta Cláusula. 2.11. A 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto 

deste contrato, os valores apurados com base nas faturas encaminhadas, 

referentes aos serviços efetivamente prestados e previamente autorizados. 

2.12. O valor informado no caput desta cláusula poderá sofrer acréscimos ou 

reduções de até 25% (vinte e cinco por cento), a juízo do CONTRATANTE e 

mediante aviso formal à CONTRATADA. 
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2.13.. Desde que acordado entre as partes, as reduções poderão exceder o 

percentual estabelecido neste subitem. CLÁUSULA TERCEIRA – DESCONTO 

DE AGÊNCIA 

3.1. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de 

agência quando da utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta 

tenham sido eventualmente concedidos por veículos de divulgação, em 

qualquer ação publicitária pertinente a este contrato. 

3.2. Serão aplicados aos veículos de comunicação digital (internet) os mesmos 

critérios de distribuição e remuneração dos veículos de mídia tradicional. 

CLÁUSULA QUARTA – DIREITOS AUTORAIS 

4.1. A CONTRATADA cede a CONTRATANTE, pelo período máximo permitido 

em lei, os direitos autorais e conexos de uso das ideias (incluídos os estudos, 

análises e planos), peças, campanhas e demais materiais de publicidade, de 

sua propriedade ou de seus prepostos, concebidos, criados e produzidos em 

decorrência deste contrato. 

4.2. O valor dessa cessão é considerado incluso nas modalidades de 

remuneração e formas de pagamento definidas neste contrato. 

4.3. A CONTRATANTE poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos 

diretamente ou através de terceiros, com ou sem modificações, sempre 

autorizadas pelo titular dos direitos autorais e levadas a efeito por seu autor, 

durante a vigência deste contrato e mesmo após seu término ou eventual 

rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA, seus 

empregados, prepostos ou fornecedores. 

4.4. Em todas as contratações que envolvam direitos de autor e conexos, a 

CONTRATADA solicitará de cada fornecedor dois orçamentos para execução 

do serviço, um de cessão de direitos pelo tempo estabelecido pela 

CONTRATANTE e outro de cessão pelo período máximo permitido em lei de 

tais direitos, para que a CONTRATANTE escolha uma das opções. 

4.5. Nos casos de cessão por tempo limitado, a CONTRATADA utilizará os 

trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais e conexos dentro 

dos limites estipulados no respectivo ato de cessão, e condicionará a 
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contratação ao estabelecimento no ato de cessão/orçamento/contrato de 

cláusulas onde o fornecedor garanta a cessão pelo prazo mínimo a ser definido 

pela CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente da forma estabelecida 

para a reutilização por igual período. 

4.6. Na reutilização de peças (inclusive fotos) em meios iguais e por período 

igual ao inicialmente pactuado, o valor a ser pago pela CONTRATANTE será 

de, no máximo, 70% (setenta por cento) do valor orçado/contratado, 

exclusivamente para o cachê de modelos/atores e para os honorários do 

fotógrafo, pelos direitos de uso de imagem. No caso de o orçamento/contrato 

contemplar mais de uma peça/foto e não tiverem sido especificados os preços 

unitários dos cachês de modelos/atores e dos honorários do fotógrafo, o 

percentual incidirá, no máximo, sobre o preço unitário apurado de acordo com 

simples regra de três. 

4.7. Na reutilização das peças fonográficas em meios iguais e por período igual 

aos inicialmente pactuados, o valor a ser pago pela CONTRATANTE será de 

até 70% (setenta por cento) do valor contratado. 

4.8. Na reutilização de peças audiovisuais em meios, período e demais 

condições iguais aos inicialmente pactuados, o valor a ser pago pela Câmara 

de Vereadoresserá de até 70% (setenta por cento) dos cachês dos atores e 

dos honorários do diretor, pelos direitos de uso de imagem. Também será pago 

pela CONTRATANTE até 10% (dez por cento) sobre o valor total inicialmente 

contratado, pelo direito patrimonial de uso sobre trabalhos de arte e/ou 

protegidos pelos direitos autorais e conexos. 

4.9. Na reutilização de peças em meios iguais e por período igual ao 

inicialmente pactuado, o percentual máximo sobre o valor original da cessão de 

uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago pela 

CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de uso dessas obras, 

será de até 70% (setenta por cento). 

4.10. Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias citadas nos itens 

anteriores o valor a ser pago pela CONTRATANTE será negociado caso a 

caso, tendo como parâmetros básicos a qualidade e os preços praticados no 

mercado e serão obedecidos os percentuais definidos neste instrumento. 
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4.11. Para reutilização de peças por períodos inferiores aos inicialmente 

pactuados, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples. 

4.12. Quando a CONTRATANTE optar pela execução dos serviços com a 

cessão pelo período máximo permitido em lei, a CONTRATADA se 

compromete a fazer constar dos ajustes que vierem a celebrar com 

fornecedores - para a produção e execução técnica de peças e campanhas e a 

prestação de outros serviços - cláusulas escritas que: 

. a) Explicitem a cessão pelo período máximo permitido em lei, por esses 

fornecedores, do direito patrimonial de uso sobre trabalhos de arte e 

outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos, aí incluídos a 

criação, produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha 

sonora, as matrizes, os fotolitos e demais trabalhos assemelhados;  

. b) Estabeleçam que o CONTRATANTE poderá, a seu juízo, utilizar os 

referidos direitos, diretamente ou por intermédio de fornecedores, com 

ou sem modificações, sempre autorizadas pelo titular dos direitos 

autorais e levadas a efeito por seu autor, durante a vigência deste 

contrato e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe 

caiba qualquer ônus perante os cedentes desses direitos.  

4.12.1. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão – pelo 

período máximo permitido em lei ou por período menor - será sempre 

considerada como já incluída no custo de produção. 

4.13. A CONTRATADA se compromete a fazer constar, em destaque, em todos 

os orçamentos de produção, os custos dos cachês, os de cessão de direito de 

uso de obra(s) consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos 

demais direitos. 

4.14. A CONTRATADA se compromete a fazer constar dos respectivos ajustes 

que vier a celebrar com fornecedores, nos casos de tomadas de imagens sob a 

forma de reportagens, documentários e outras, que não impliquem direitos de 

uso de imagem e som de voz, cláusulas escritas estabelecendo: 

. a) Que à CONTRATANTE serão entregues 03 (três) cópias, uma em 

Betacam, outra em DVD e outra em MPEG, de todo o material bruto 
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produzido;  

. b) A cessão dos direitos patrimoniais de uso desse material à 

CONTRATANTE, que poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos, 

diretamente ou por intermédio de fornecedores, com ou sem 

modificações, sempre autorizadas pelo titular dos direitos autorais e 

levadas a efeito por seu autor, durante a vigência deste contrato e 

mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba 

qualquer ônus perante os cedentes desses direitos; e  

. c) Que qualquer remuneração devida em decorrência dessa cessão será 

sempre considerada como já incluída no custo de produção.  

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO CONTRATUAL  

5.1. O prazo do contrato contará a partir de sua assinatura até 31/12/2015, 

podendo ser prorrogado, até o limite legal de 60 (sessenta meses). 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. Os documentos de cobrança da CONTRATADA, compostos de uma via da 

Nota Fiscal ou de Fatura com a respectiva Nota Fiscal e uma via do documento 

fiscal do fornecedor com o comprovante do respectivo serviço, serão 

liquidados, da seguinte forma: 

a) Intermediação e supervisão de serviços especializados prestados por 

fornecedores: apresentação dos documentos de cobrança, demonstrativos de 

despesas e respectivos comprovantes, em até 15 (quinze) dias após o mês de 

execução do serviço; 

b) Veiculação: mediante apresentação dos documentos de cobrança, tabelas 

de preços dos veículos, pedidos de inserção e comprovantes de veiculação, 

em até 15 (quinze) dias após o mês de veiculação; 

c) Produção e execução técnica de peça e ou material: mediante apresentação 

dos documentos de cobrança, demonstrativos de despesas e respectivos 

comprovantes, em até 15 (quinze) dias após o mês de produção ou execução; 

e 

6.1.1. Os preços de tabela de cada inserção e os descontos negociados de que 
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trata este item serão conferidos e atestados pela Divisão de Comunicação da 

Câmara de Vereadorespor ocasião da apresentação do Plano de Mídia, pela 

CONTRATADA, à CONTRATANTE, e serão atestados pela Câmara de 

Vereadores. 

6.1.2. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato 

ou de sua execução são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, 

assim definido na norma tributaria, sem direito a reembolso. 

6.1.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, fará o desconto e o 

recolhimento dos tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente ou 

superveniente, referente aos pagamentos que efetuar e obedecidos os prazos 

legais. 

6.1.4. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, 

a CONTRATANTE poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, 

fazendo a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de devolução, a 

documentação será considerada como não apresentada, para fins de 

atendimento das condições contratuais. 

6.1.5. Nenhuma despesa será liquidada ou paga sem a efetiva comprovação 

da execução dos serviços a cargo da CONTRATADA ou de seus fornecedores. 

6.1.6. Na comprovação dos serviços efetuados, a CONTRATADA fica obrigada 

a apresentar, sem ônus para a CONTRATANTE, os seguintes documentos, 

conforme descrito a seguir: I - Revista: exemplar original; II - Jornal: exemplar 

ou a página com o anúncio, da qual devem constar as informações sobre 

período ou data de circulação, nome do Jornal e praça; 

III - TV, Rádio e Cinema: declaração de execução, sob as penas do art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que realizou a veiculação, da 

qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa, nome 

completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração, local, data, nome 

do programa (quando for o caso), dia e horário da veiculação; 

. a) como alternativa à declaração prevista no item III, a CONTRATADA pode 

apresentar documento usualmente emitido pelo veículo (mapa ou 
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comprovante de veiculação ou inserção ou irradiação e similares) desde 

que o veículo também firme declaração, assinada, de modo que esse 

documento e a declaração prevista na alínea III, em conjunto, 

contenham todas as informações previstas no item III;  

. b) como alternativa ao procedimento previsto na alínea „a‟, a CONTRATADA 

pode apresentar documento usualmente emitido pelo veículo (mapa ou 

comprovante de veiculação ou inserção ou irradiação e similares) em 

que figure a declaração prevista na alínea „a‟, na frente ou no verso 

desse documento, mediante impressão eletrônica ou a carimbo, desde 

que essa declaração seja assinada e que esse documento „composto‟ 

contenha todas as informações previstas no item III.  

IV - Internet: relatório de gerenciamento fornecido pela empresa que veiculou a 

peça, preferencialmente com o print da tela. 

6.1.7. Os comprovantes relacionados nos subitens anteriores são o mínimo 

necessário, quando da entrega da documentação, para atestar a realização 

dos serviços. A CONTRATRANTE poderá exigir, a qualquer tempo, além dos 

documentos descritos acima, outros que julgar necessários. 

6.1.8. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a 

dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da Câmara de 

Vereadores. 

6.1.9. A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na sua conclusão e após o 

registro feito pela CONTRATANTE, no documento de cobrança, da correta 

execução do trabalho. Antes do registro e sem ônus para a CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deve atender a todas as exigências da fiscalização relativas à 

pendência. 

6.1.10. Toda e qualquer documentação necessária para comprovação da 

execução dos serviços, bem como os documentos fiscais relativos aos 

respectivos pagamentos, deverão ser entregues a CONTRATANTE num prazo 

de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da veiculação ou do 

recebimento dos serviços a cargo da CONTRATADA ou de seus fornecedores. 

Ao fim desse prazo, a CONTRATADA passa a assumir, com exclusividade, a 
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responsabilidade pelos serviços contratados, inclusive a arcar com as 

despesas relativas aos respectivos pagamentos. 

6.1.11. Antes da efetivação dos pagamentos, será realizada a comprovação da 

regularidade fiscal da CONTRATADA. 

6.1.12. A CONTRATANTE não pagará nenhum acréscimo por atraso de 

pagamento decorrente de fornecimento de serviços, por parte da 

CONTRATADA, com ausência total ou parcial da documentação hábil ou 

pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato. 

6.1.13. Os pagamentos a fornecedores por serviços prestados, incluídos os de 

veiculação, serão efetuados, pela CONTRATADA, nos prazos e condições 

previamente aprovadas pelo CONTRATANTE e expressos pelos fornecedores 

em seus documentos fiscais. 

6.1.14. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes 

da inobservância, pela CONTRATADA, de prazos de pagamentos serão de sua 

exclusiva responsabilidade. 

6.1.15. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE cópia dos 

comprovantes dos pagamentos feitos a fornecedores, até dez dias após sua 

realização. 

6.1.16. Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer ônus 

decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos 

financeiros e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA  

7.1. A CONTRATADA se compromete a utilizar os profissionais indicados na 

Proposta Técnica da Tomada de Preçosque deu origem a este contrato, para 

fins de comprovação da capacidade de atendimento, na elaboração dos 

serviços objeto deste contrato, admitida sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 

CONTRATANTE. 

7.1.1. A CONTRATADA manterá perante a CONTRATANTE, à frente dos 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315. 

Centro - Navegantes – SC 

Cep. 88.375-000 

serviços, um representante credenciado por escrito, o qual será responsável 

pela direção dos serviços contratados. 

7.2. A CONTRATADA se compromete a realizar os serviços com elevada 

qualidade técnica, operando como uma organização completa. 

7.3. Em relação à veiculação, a CONTRATADA obriga-se a: 

. a) acompanhar a veiculação publicitária que lhe for incumbida pela 

CONTRATANTE, por meio de auditoria externa e da conferência 

 (checking) dos mapas de veiculação, obedecido o disposto na alínea 

“b” a seguir;  

. b) fazer conferência (checking) dos mapas de veiculação fornecidos pelos 

veículos de comunicação, podendo valer-se de instrumentos 

 verificadores de veiculação ou audiência que se preste a esse fim;  

7.4. A CONTRATADA obriga-se a obter as melhores condições nas 

negociações comerciais junto a fornecedores e transferir, integralmente, ao 

CONTRATANTE, todas e quaisquer vantagens em: I) veiculação - descontos 

especiais (alem dos previstos em tabela); bonificações/reaplicações em 

espaço, tempo ou serviços; prazos especiais de pagamento; 

II) serviços especializados prestados por fornecedores - descontos; serviços; 

volume; especificações técnicas; prazos especiais de pagamento e outras de 

natureza financeira. 

7.4.1. Não se aplica ao disposto no item 7.4. os planos de incentivo concedidos 

por veículos à CONTRATADA, nos termos do art. 18 da Lei 12.232/2010. 

7.5. A CONTRATADA obriga-se a administrar e executar todos os contratos, 

tácitos ou expressos, firmados com fornecedores, bem como responder por 

todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a CONTRATANTE; 

7.6. Os serviços serão solicitados à CONTRATADA por intermédio da Divisão 

de Comunicação da Câmara de Vereadores - CONTRATANTE, mediante 

apresentação de briefing, se for o caso. 

7.7. Os serviços serão realizados com recursos próprios da CONTRATADA ou, 

quando necessário, mediante a contratação de fornecedores. 
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7.7.1. Qualquer que seja a forma de execução das atividades relacionadas ao 

objeto deste contrato, a responsabilidade pela boa execução dos serviços será 

sempre da CONTRATADA, a qual devera obter da CONTRATANTE anuência 

previa e por escrito de tudo o que vier a ser realizado por fornecedores. 

7.7.2. Quando os serviços forem realizados por fornecedores a CONTRATADA 

obriga-se a fazer cotação prévia de preços, observadas as disposições a 

seguir: 

a) apresentar, no mínimo, 03 (três) cotações de preços, colhidas entre 

integrantes do cadastro de fornecedores descrito no item 7.7.4;  

b) das propostas devem constar todos os produtos ou serviços que a 

compõem, com o detalhamento de suas especificações e custos unitários e 

totais;  

c) as propostas devem ser apresentadas no original, em papel timbrado, com a 

identificação completa do fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, 

dentre outros dados) e a identificação completa (nome, RG e CPF) e assinatura 

do responsável; 

d) juntamente com as propostas deverão ser apresentados comprovantes de 

inscrição do fornecedor no CNPJ ou no CPF e no cadastro de contribuintes 

estadual ou municipal, se exigível, relativo ao seu domicílio ou sede, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o serviço a ser fornecido;  

e) se não houver possibilidade de obter três propostas, a CONTRATADA 

deverá apresentar as justificativas pertinentes, por escrito; 

f) a CONTRATANTE procederá à verificação prévia da adequação dos preços 

dos serviços de fornecedores em relação aos do mercado; 

7.7.3. A divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, 

devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de 

acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados. 

CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, sobrepor os planos de 

incentivo aos interesses da CONTRATANTE, preterindo veículos. 

7.7.4. A cotação dos preços para os serviços deverá ser obtida junto a 
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fornecedores previamente cadastrados pela CONTRATANTE, aptos a 

fornecerem à CONTRATADA bens ou serviços especializados relacionados 

com as atividades complementares da execução do objeto deste contrato. 

7.7.5. É vedada a contratação de serviços bem como a compra de material de 

fornecedores em que a CONTRATADA ou seus empregados tenham, direta ou 

indiretamente, participação societária, ou qualquer vínculo comercial. 

7.7.6. Quando o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% 

(cinco décimos por cento) do valor global deste contrato, a CONTRATADA 

coletará orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão 

abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do 

CONTRATANTE. 

7.7.7. A CONTRATADA será responsável por orientar a produção dos materiais 

e das peças gráficas aprovadas pelo CONTRATANTE. A seu juízo, a 

CONTRATANTE poderá, sob sua própria orientação, contratar a aquisição de 

materiais e/ou a impressão das peças gráficas sem a intermediação da 

CONTRATADA, não cabendo, em nenhum dos casos, o pagamento de 

honorários à CONTRATADA. 

7.7.8. O material a ser utilizado na distribuição só será definido após a 

aprovação da mídia pela CONTRATANTE .  

7.7.9. Nos casos de reutilização de peças publicitárias da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deverá negociar sempre as melhores condições de preço, até 

os percentuais máximos definidos na Cláusula Quarta. 

7.7.10. A CONTRATADA deverá obter aprovação prévia da CONTRATANTE 

para assumir qualquer despesa relacionada à execução dos serviços objeto 

deste contrato, inclusive as referentes a serviços especializados prestados por 

fornecedores e a veiculação. 

7.7.11. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, até o dia 10 

(dez) do mês subsequente, um relatório dos serviços em andamento, contendo 

os dados mais relevantes para que a CONTRATANTE possa avaliar o estágio 

de andamento dos trabalhos. 

7.7.12. A CONTRATADA registrará, em relatório ou em meio eletrônico, todos 
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os contatos, reuniões e telefonemas de serviço entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, com o objetivo de tornar transparentes os entendimentos 

mantidos e também para que ambos tomem as providências necessárias ao 

desempenho de suas tarefas e responsabilidades. 

7.7.13. Os contatos não formalizados via meio eletrônico deverão ser 

registrados em relatórios, encaminhados semanalmente pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE. Se houver incorreção no registro dos assuntos tratados a 

CONTRATANTE solicitará a necessária correção, no prazo máximo de 2 (dois) 

dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo relatório. 

7.7.14. A CONTRATADA tomará providencias imediatamente em casos de 

alterações, rejeições, cancelamento ou interrupções de um ou mais serviços, 

mediante comunicação da CONTRATANTE, respeitadas as obrigações 

contratuais já assumidas com fornecedores e os honorários da CONTRATADA 

pelos serviços realizados ate a data dessas ocorrências, desde que as 

inadequações não tenham sido causadas pela própria CONTRATADA ou por 

fornecedores por ela contratados. 

7.7.15. Caberá exclusivamente a CONTRATADA responder perante o 

CONTRATANTE e terceiros por ação ou omissão de seus prepostos e 

empregados, e ainda, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 

demora ou de sua omissão, na condução dos serviços de sua 

responsabilidade, na veiculação de publicidade ou por erro seu em quaisquer 

serviços integrantes do objeto deste contrato. 

7.7.16. Os serviços realizados serão garantidos pela CONTRATADA durante o 

período mínimo estabelecido na legislação brasileira, independentemente do 

encerramento contratual. Sendo necessário realizar qualquer re-trabalho, 

dentro do período de garantia, a CONTRATADA assumirá o ônus relativo aos 

recursos e materiais empregados, e, se não realizá-los, legitima a 

CONTRATANTE a contratá-los com fornecedores, reconhecida desde logo a 

responsabilidade da CONTRATADA pelo correspondente pagamento. 

7.7.17. A obtenção das licenças necessárias à execução dos serviços junto às 

repartições competentes será de responsabilidade da CONTRATADA. 
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7.8. Após a aprovação do serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

produzirá uma cópia Betacam, uma cópia DVD de cada filme para TV, uma 

cópia em CD, com arquivo áudio de spots e jingles de rádio; uma cópia em CD, 

com os arquivos que constituíram a campanha ou peça veiculada na internet; 

duas provas de fotolito e uma cópia em CD, com arquivos nas versões aberta – 

com as fontes e imagens em alta resolução – e finalizada de anúncios para 

revistas ou jornais e demais peças impressas e encaminhará todo este material 

ao CONTRATANTE, no prazo de 01 dia útil, a contar de sua finalização. 

7.8.1. Quando se tratar de campanhas com várias mídias, as peças poderão 

ser agrupadas em um mesmo DVD, mantida a exigência de apresentação de 

uma cópia em Betacam com a peça de TV. 

7.8.2. A CONTRATADA manterá, sob sua guarda, por 05 (cinco) anos após o 

término da vigência deste contrato, portfólio atualizado com todas as peças 

produzidas, sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.8.3. Ao término do presente contrato, a CONTRATADA entregará cópia 

digitalizada de todas as peças criadas à CONTRATANTE, que poderá utilizá-

las na íntegra ou com modificações, sem qualquer ônus adicional, ressalvados 

os direitos de terceiros. 

7.9. Em relação ao pessoal utilizado na execução deste contrato, a 

CONTRATADA se compromete a: 

. a) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra 

necessárias à execução dos serviços contratados, como  única e 

exclusiva empregadora;  

. b) apresentar ao CONTRATANTE uma relação nominal de todos os 

empregados que executarão os serviços, bem como comunicar, por 

 escrito, qualquer alteração ocorrida nessa relação;   

.  c) cumprir a legislação trabalhista com relação a seus empregados e, 

quando for o caso, com relação a empregados de fornecedores;  

. d) se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a 

CONTRATADA adotará as providências necessárias no sentido de 
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preservar a CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações, 

demandas, queixas ou representações de qualquer natureza. 

CLAUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO  

8.1. A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e 

verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no 

todo ou em parte, quando não corresponderem ao desejado ou especificado. 

8.1.1. A fiscalização dos serviços será realizada diretamente pela Divisão de 

Comunicação da Câmara de Vereadores - CONTRATANTE ou por preposto 

devidamente credenciado, que terá poderes, entre outros, para notificar a 

CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura 

venham a ser encontradas na execução deste contrato. O não atendimento aos 

termos da notificação, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 

entrega da reclamação, facultará a rescisão contratual, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades estabelecidas neste contrato. 

8.1.2. A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade, única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita 

execução dos serviços. 

8.1.3. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a 

irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

determinadas neste contrato. 

8.1.4. A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço 

após a aprovação formal da CONTRATANTE.  

8.1.5. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que 

qualquer serviço, incluído o de veiculação, considerado inaceitável, no todo ou 

em parte, seja refeito ou reparado nos prazos estipulados pela fiscalização, 

sem ônus para a CONTRATANTE. 

8.1.6. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e 

completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo 

informações, propiciando o acesso a documentação pertinente e aos serviços 

em execução e atendendo as observações e exigências apresentadas pela 

fiscalização. 
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8.1.7. Além das atribuições previstas neste contrato e na legislação aplicável, 

caberá à CONTRATANTE ou seu preposto devidamente credenciado verificar 

o cumprimento das cláusulas contratuais relativas às condições da contratação 

de fornecedores e aos honorários devidos à CONTRATADA. 

8.1.9. À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços 

objeto deste contrato, juntamente com representante credenciado pela 

CONTRATADA. 

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1. Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais à execução deste 

contrato, sujeitam-na às seguintes sanções:  

a) advertência; 

b) multa;  

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CÂMARA DE 

VEREADORES, por período não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

9.1.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 

9.1.2. Será facultada defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da notificação da abertura do processo administrativo. 

9.1.3. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou 

parcial deste contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

9.1.4. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo 

aos interessados. 

9.2. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 

. a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos 

para a Câmara de Vereadores;  
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. b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços desde que sua gravidade não recomende a  aplicação da suspensão 

temporária ou declaração de inidoneidade.  

9.3. A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multas nas seguintes 

situações e percentuais: 

. a) por atraso na entrega dos serviços, multa de 0,5% (cinco décimos por 

cento) ao dia, a contar do primeiro dia útil da data fixada para  entrega, 

calculada sobre o valor do serviço em atraso;  

. b) por infração a quaisquer outras cláusulas deste contrato ou pelo não 

cumprimento de solicitação feita pela CONTRATANTE, multa de  0,1% 

(um décimo por cento) sobre o valor deste contrato;   

.  c) pelo descumprimento de evento contratual de obrigação da 

CONTRATADA, 0,1% (um décimo por cento) incidente sobre o valor 

deste contrato; 

. d)por atraso na comprovação de possuir um escritório na região, como 

exigido nos itens 7.1 e 7.1.1 deste contrato, multa de 0,01% (um 

centésimo por cento) ao dia, a contar do primeiro dia útil da data fixada 

para a comprovação, calculada sobre o valor do contrato. 

9.3.1. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, 

não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a 

CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

9.3.2. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados à 

Câmara de Vereadores serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, 

cobrados diretamente ou judicialmente. 

9.3.3. A CONTRATADA desde logo autoriza a CONTRATANTE a descontar 

dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas. 

9.4. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 

. a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;  

. b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;  
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. c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o 

disposto neste contrato;  

. d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;  

. e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;  

. f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

. g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução deste contrato;  

. h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a Licitante idoneidade 

para contratar com a Câmara de Vereadores;  

i) descumprimento das obrigações deste contrato, especialmente aquelas 

relativas às características dos serviços previstas na Cláusula  Primeira.  

9.5. A declaração de inidoneidade poderá ser aplicada quando constatada a 

má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da CONTRATANTE, 

evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que 

acarretem prejuízo à CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras 

penalidades. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 

Federal n.o 8.666/93. 

10.2. A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:   

a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 

CONTRATANTE, nos casos enumerados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93 

e no inciso XVIII do art. 78, também da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.854 

de 27.10.99;  

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do 

CONTRATANTE, mediante aviso prévio por escrito de 60 dias ou de prazo 

menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;  

c) judicialmente, nos termos da legislação. 
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10.3. A rescisão será possível, também, quando a CONTRATADA:  

a) não prestar garantia suficiente para garantir o cumprimento das obrigações 

contratuais;  

b) deixar de comprovar sua regularidade fiscal, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados; 

c) vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública;  

d) utilizar em benefício próprio ou de terceiros informações sigilosas às quais 

tenha acesso por força de suas atribuições contratuais; 

10.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.5. A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 

. a) execução da garantia contratual, para ressarcimento da CÂMARA DE 

VEREADORES, dos valores das multas aplicadas ou de quaisquer outras 

 quantias ou indenizações a ela devidas;  

. b) retenção dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos 

prejuízos causados a CONTRATANTE.  

10.6. A rescisão, por algum dos motivos previstos em lei ou neste contrato não 

dará à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

10.7. Rescindido este contrato, a CONTRATANTE imitir-se-á na posse 

imediata e exclusiva dos serviços executados, entregando-os a quem bem 

entender, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que 

responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada 

que tenha dado causa à rescisão. Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a 

reembolsar a CONTRATANTE pelo que este tiver de despender além dos 

percentuais de remuneração e desconto originalmente previstos neste contrato, 

e a ressarcir perdas e danos que a CONTRATANTE venha a sofrer em 

conseqüência da rescisão em tela. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CLÁUSULAS GERAIS 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11.1. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os elementos e 

especificações necessários à execução completa dos serviços. 

11.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATANTE deverá: 

. a) aprovar o material proposto pela CONTRATADA para as campanhas;  

. b) efetuar o pagamento dos serviços na forma estabelecida na Cláusula 

Sexta;  

11.3. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA se compromete a: 

. a) prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre atos ou fatos 

concernentes à CONTRATADA, que possam ferir as cláusulas deste contrato, 

 no prazo de 02 (dois) dias, contados da data do recebimento do pedido de 

informações, encaminhado pela CONTRATANTE;  

. b) prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, 

 independentemente de solicitação;  

. c) cumprir todas as leis e posturas, federais, distritais, estaduais, e municipais 

pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos  decorrentes de sua 

ação ou das de seus fornecedores;  

. d) obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades 

constituídas, sendo a única responsável pelas providências necessárias e  

pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas;  

. e) preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer 

reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza,  

decorrentes de sua ação ou de seus fornecedores.  

. f) não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de 

produtos e serviços, de trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo;  

. g) não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de 

produtos e serviços, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho   noturno, 

insalubre e perigoso;  

. h) não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de 
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produtos e serviços, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo em  condição de 

aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, e, neste caso, o trabalho não poderá 

ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário  noturno e/ou de modo a não 

permitir a frequência escolar;  

. i) não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o 

acesso e manutenção do emprego, tais como por motivo de sexo,  origem, 

raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, estrado 

gravídico, etc.  

11.4. A CONTRATADA, bem como seus profissionais/prepostos, 

comprometem-se, durante a execução do objeto contratual, a se abster de 

adotar práticas e de utilizar produtos prejudiciais ao meio ambiente, 

principalmente no que se refere aos crimes ambientais, obrigando-se, 

incondicionalmente, a cumprir o disposto na legislação relativa à proteção 

ambiental. 

11.5. A CONTRATADA responderá por todos os ônus resultantes de quaisquer 

ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 

culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como 

obrigar-se-á por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o 

cumprimento do presente contrato. 

11.5.1. Caberá à CONTRATADA responder por qualquer ação judicial movida 

por seus prepostos ou fornecedores com base na legislação de proteção à 

propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, 

relacionadas com os serviços objeto deste contrato. 

11.6. A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência deste contrato, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.7. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de 

acidentes, indenizações, multas, seguros, normas de saúde   pública e 

regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de todas as 
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demais obrigações atinentes ao presente contrato. Igualmente, será de 

responsabilidade da CONTRATADA, garantir o cumprimento de tais exigências 

dos fornecedores utilizados na execução dos serviços. 

11.7.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

mencionados nesta cláusula, não transfere a CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento. Caso venha o CONTRATANTE a 

satisfazê-los ser-lhe-á assegurado direito de regresso, sendo os valores pagos 

atualizados financeiramente, desde a data em que tiverem sido pagos pelo 

CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o ressarcimento pela 

CONTRATADA. 

11.8. A CONTRATADA responderá pecuniariamente por danos e/ou prejuízos 

que forem causados à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de falha 

dos serviços ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos 

dolosos de seus empregados. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a 

obrigação de efetuar a respectiva indenização até o 5° (quinto) dia útil após a 

comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito. 

11.9. A CONTRATADA se obriga a informar à CONTRATANTE, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade 

ou da estrutura da empresa. 

11.10. As informações sobre a execução deste contrato com os nomes dos 

fornecedores de serviços especializados e de veículos de divulgação serão 

divulgadas no endereço eletrônico http://www.cvnavegantes.sc.gov.br, 

garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados. 

11.10.1. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de 

cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.  

11.11. São assegurados à CONTRATANTE todos os direitos e faculdades 

previstos na Lei no 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13. As dúvidas, litígios ou controvérsias oriundos do presente instrumento 

serão dirimidas no Foro da Comarca de Navegantes - SC. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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14. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, 

todas as disposições do Edital da Licitação referida no preâmbulo, bem como 

aquelas constantes das Propostas Técnica e de Preços apresentadas. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em 

03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.  

Navegantes, ______ de ______________________ de 2.015 

 

 

NORMA ESPINDOLA 

PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

CONTRATADA 

 ANEXO 11 – DOCUMENTOS PARA O OBTER O CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDOR  

1.1. Capacidade Jurídica 

1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, Certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede ou domicílio da 

licitante, ou ato constitutivo e alterações subsequentes ou a respectiva 

consolidação, devidamente registrados em se tratando de sociedade comercial, 

e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

1.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado 

de prova da diretoria em exercício.  

1.1.3. Decreto de autorização devidamente arquivado, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.  

1.2. Regularidade Fiscal e Previdenciária. 

1.2.1. Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ, do Ministério da Fazenda, em situação cadastral ativa; 

1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
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compatível com o objeto contratual. 

1.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou 

sede da licitante (Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Tributos e Contribuições 

Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal) ou certidão conjunta. 

1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu 

ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada. 

1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, relativos aos tributos relacionados com a prestação licitada. 

1.2.6. Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND, no prazo 

de validade. 

1.2.7. Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação do Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia – CRF, no prazo de validade 

12.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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ANEXO 12 - MINUTA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSOS 

A Empresa (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da 

licitante), inscrita no CNPJ/MF sob n. _______________ e com Inscrição 

Estadual n. 

_____________, neste ato representada por 

______________________________, declara 

que desiste expressamente da interposição de recurso contra a fase de 

_______________, 

referente a Tomada de Preços n. 002/14-CMM, promovida pela Câmara 

Municipal de 

Maringá. 

___________, ____ de _____________ de 2014. 

(Assinatura) 

Nome 
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Cargo 


